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“DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE polas ORDES das Consellerías de Política 
Territorial, Obras Públicas e Transporte e a de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en 
datas 16 maio de 2008  e 13 de xullo de 2009” respectivamente, baixo a autoría da entidade 
mercantil “CONSULTORA GALEGA SL”, co mesmo equipo que figurou na aprobación 
provisional, e planos asinados polo Director Xeral do Equipo redactor D. Juan Ignacio 
Zumárraga  y Zunzunegui, doutor arquitecto. 
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Nota previa 
 
A Memoria Xustificativa organízase a partir dun corpo central que contén, nos seu tres 
primeiros capítulos, introducción, definición de fins e obxectivos, xustificación da clasificación 
do solo, a estructura xera territoriall, a delimitación de distritos, os límites de sostibilidade, a 
previsión de solo para vivendas de protección e a do equilibrio entre as distintas áreas de 
reparto.  

O capítulo catro recolle a descrición dos contidos do Plan máilos criterios dos distintos 
Documentos; o quinto, un resumo xeral de magnitudes. 

 

Os anexos, situados a continuación, clasifícanse en duas categorías: 

Anexos documentais e xustificativos, ós que se remiten os propios capítulos da Memoria, tratan 
a información de xeito máis agregado segundo a temática. 

O segundo tipo, Anexos procedimentais, refírense polo xeral a xustificacións sobrevidas 
durante a tramitación, informes aportados no seo do Plan Xeral, cambios introducidos a partir 
das Ordes máila Resolucións das Consellerías de Política Territorial, Obras Públicas e 
Transporte e a de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.  

 

Por último, o capítulo sétimo, “Documentos vinculados á Memoria Xustificativa”,  recolle a 
referencia a cinco documentos independentes, pero igualmente integrantes da xustificación do 
Plan: 

• Convenios Urbanísticos 

• Áreas de Ordenación Detallada 

• Documento de Participación Pública 

• Documento de Infraestructuras e Redes de Servizos 

• Estudio da posibilidade de introdución da Reserva do 40 % de Vivenda Protexida en 
tódolos ámbitos de Solo Urbano non Consolidado e Solo Urbanizable garantindo a súa 
rendibilidade e equilibrio  
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1. INTRODUCIÓN 

En anteriores  Fases do traballo (Diagnose Previa e Avance de Planeamento) xa se tiña incidido 
sobre a peculiar historia urbanística de Vigo. 

Así, por caso, na Fase de Diagnose apuntábase que “...logo dunha historia tan accidentada como 
tiña sido ata o de agora o devalar do planeamento urbanístico e territorial de Vigo, podería 
resultar quimérico ou, cando menos, levar a certo escepticismo, un outro intento de planificar o 
futuro do territorio vigués e, máis aínda, tentar facelo para os vindeiros tres ou catro lustros”. 

Porén, a Fase de Avance, cando xa se tiña un coñecemento moito máis cabal dese devalar da 
situación urbanística, da súa situación presente (nomeadamente no que respeita aos cambios 
operados na estrutura productiva de Vigo e da súa área funcional) e dos roles e potencialidades 
de Vigo no momento actual e, sobre todo, no inmediato futuro, afirmábase que, “...endexamais 
resultou tan necesario, tan absolutamente necesario, levar adiante ese labor de ordenación do 
territorio e urbanística do concello de Vigo, porque é moito o que Vigo e a súa área funcional se 
xogan neste intre crucial de comezos do século XXI”1. 

Ninguén pode dubidar dun feito obvio, como é que, dende o punto de vista puramente 
económico, Vigo foi quen ata o de agora de superar a fonda crise económica e industrial 
exprementada nos anos oitenta e noventa do século pasado, aquela crise que conlevou mesmo a 
necesidade de acometer unha fonda reconversión industrial, ás veces traumática, pero da que se 
saíu cunha reactivación económica e unha transformación dos propios sectores productivos que, 
alomenos ata este momento, leva conseguido reducir as taxas de paro en cinco ou seis puntos e 
situar o crecemento económico en taxas moi superiores ás medias de Galicia e mesmo de 
España. 

Pero esa recuperación económica, que puxo unha outra vez enriba de mesa as seculares 
potencialidades de Vigo, tamén levou parellos feitos de carácter negativo, como pode ser a 
continuidade e, mesmo, o agravamento das consecuencias, dos efectos que se derivan de 
equivocados prantexos territoriais e aínda ausencias de planificación urbanística e do, se cabe, 
peor modo de xestionar o desenvolvemento urbano durante anos. Na Fase de Avance xa se dicía 
que ese era o reto que se lle impón ao Plan e que o Avance formulaba así: “é preciso abordar xa, 
e mesmo con certa urxencia, un Plan Xeral de Ordenación Municipal que sexa quen de poñer os 
alicerces firmes do deseño da cidade futura (a cabeceira dunha Área Metropolitana dinámica -en 
formación acelerada, diríamos agora cando  xa prácticamente ninguén dubida deste feito e da 
súa importancia- e centro xeográfico operativo dunha eurorrexión hoxe xa –tamén- en acelerado 
proceso de conformación), que corrixa as eivas das xeiras pasadas e dea coherencia a Vigo 
como un todo, e que ao tempo sexa instrumento de xestión cotiá do inmediato, do 
desenvolvemento urbano dos centos de pezas descosidas, das carencias... cousa que ata o de 
agora ningún Plan Xeral por diversas razóns, levou adiante axilmente, de xeito racional”. 

                                                 
1 Nesta frase subxace de xeito abondo resumido, pero inequívoco, o carácter estratéxico que se tentou dar ao presente 
PXOM de Vigo en todo momento, sen que, doutra parte, se esquecese a condición de instrumento regulador do 
urbanismo vigués e de ordenador do seu territorio .  



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 7 -  
 

Esas eivas, insístese agora outravolta, logo de telo explicitado en escritos e explicado en 
reunións, mesas redondas, conferencias e múltiples foros, logo tamén de telo espallado os 
medios de comunicación de xeito ben abondoso, situámolas preferentemente na falla de 
infraestruturas de comunicación de carácter básico conformadoras da rede interior ou o 
extraordinario retraso na execución dalgúns esenciais elementos desa rede arterial de Vigo e a 
súa área funcional; tamén nun sistema secularmente equivocado de producir cidade; nunha 
incapacidade grande ata hai pouco tempo de frear infraccións urbanísticas por parte das 
administracións públicas; nunha “saída” á presión da demanda de vivenda por parte dunha 
poboación que non deixaba de medrar a base de tolerar a ocupación extensiva do territorio con 
vivenda unifamiliar, e á presión da demanda de solo para infraestruturas productivas a base de 
“tolerar” o espallamento anárquico de industrias en distintas zonas igoalmente esparexidas polo 
territorio ás que eufemisticamente se lle deu en chamar “zonas industriais espontáneas” ou 
“sobrevenidas”. Estas eivas deron lugar a unha situación territorial e urbanísticamente 
explosiva, agravada aínda máis no último lustro do século XX, pola acción combinada (e 
mutuamente relacionada) de dous feitos: 

a) Uns niveis excesivamente outos de xudicialización do feito urbanístico; e 

b) A cuase paralización ou relentización da xestión urbanística nese tempo. 

Por mor das esperanzas que os sectores máis directamente relacionados coa producción da 
cidade puxeran na revisión do planeamento aínda vixente (o encetado en 1982 e aprobado en 
1988, reformado en 1990 e suspendido de contado e, logo de tanta vicisitude, aprobado en 1993, 
hoxe ainda en vigor), e tamén por un estadio pouco desenvolvido profesionalmente de moitos 
dos axentes interviñentes na producción de solo, o certo era que Vigo contaba cun plan que xa 
ninguén reivindicaba como peza de conformación acaída do espacio futuro, porque ese 
planeamento, amén do desfase que supuxo o seu tan longo período de elaboración e tramitación, 
dera como resultado unha ordenación notoriamente adiada, baixo un sistema viario de imposible 
obtención coa agravante de se ter que concretar de xeito abondo fragmentado, a traveso dun 
profuso e confuso planeamento secundario, nomeadamente, con plans de reforma interior 
moitas veces, deficientemente prantexados. Os resultados tiñan que ser, por forza, dramáticos. 

Os esforzos que dende a administración urbanística municipal se viñeron facendo nos últimos 
anos tentando suplir as carencias ou inhibicións do sector privado á hora de dispor de solo 
completamente ordenado tanto para usos residenciais como industriais (desenvolvendo o 
planeamento secundario e pulando pola xestión) eran de loubar, pero o desfase era abondo 
importante como para corrixir só con ese labor todas as disfuncións xeradas por ese kafkiano 
proceso anterior. 

Por iso, mais tamén por poder poñer en marcha os alicerces dunha cidade moderna e anovada, 
capaz de cumprir os roles que lle marcan un espacio e un tempo determinados: o espacio da 
eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e o tempo no que xa é unha realidade o sistema de 
cidades como elemento álxido do devalar económico dos territorios e dos pobos, o Avance de 
Planeamento xa entendía e o PXOM –tanto no documento de aprobación inicial como no da 
aprobación provisional, logo de ter analisado a fervenza de alegacións formuladas no periodo de 
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exposición pública- entende agora que é absolutamente necesario “dispor con urxencia, pero 
tamén con fondura, dun novo e capital instrumento de ordenación urbanística e territorial que 
aínda que, formalmente se prantexe como “Revisión” do actual, en realidade, arélase e proponse 
como de nova “factura”, confiándolle o deseño dunha cidade moderna e máis racional, a 
concretar a medio e longo prazo; prantexada, en principio coas mínimas ataduras –pero co 
necesario respeito aos procesos en marcha que amosen ben feitura- a respeito dos modelos de 
cidade que inspiraron os planeamentos anteriores, porque del se agarda a ordenación do espacio 
que precisa Vigo (e a súa área funcional) para nel desenvolver os usos que corresponden aos 
novos roles que xa están a indicaren as esculcas, as prognoses, cuxa maior e máis correcta 
concreción se lle ten encomendado ao Plan Estratéxico que se está a elaborar simultaneamente a 
este Plan Xeral”. 

Poren, tamén se lle esixe a este Plan Xeral –eis a condición de Revisión- a mellor, e máis rápida 
e axeitada xestión daquelas cuestións conflictivas xeradas por concepcións defectuosas ou 
execucións equivocadas de determinacións que teñen orixinado problemas de toda índole, 
nomeadamente xurídico-xudiciais, pero non só desta natureza, senón tamén de corrección de 
disfuncións, de mellor coordenación con outras administracións, de necesidade de maiores 
pormenorizacións en determinados espacios, polo xeral, complexos, mesmo coa introducción de 
elementos de maior e mellor deseño, etc, etc., que preocupan tanto á administración como aos 
actores implicados e á sociedade viguesa en xeral. 

Por descontado, tamén se lle esixe ao Plan que agora se vai tramitar por unha nova corporación, 
un instrumento que poida dar satisfacción ao cumprimento dos principios constitucionais 
referidos á vivenda, o patrimonio histórico e cultural e o medio ambiente, cuestións todas elas 
que constitúen preocupacións esenciais de todas as sociedades modernas e que é de lei garantir. 
E todo elo, tendo en conta non só o donde ou que, senón tamén o como e o “con que recursos”; 
xa que logo sendo exquisitos na sinalización de prioridades e na asignación correcta dos 
recursos de todos os actores interviñentes (públicos e privados). 

E, por último, e non menos importante de cara ao resultado final, tamén a este plan xeral se lle 
estivo demandando un nível de cualidade óptimo no que respecta á xustificación das 
determinacións, o tratamento técnico, xurídico, mediambiental, económico financieiro, 
patrimonial, de eficacia e seguridade na xestión e, por suposto, da cualidade gráfica; demandas 
que, xulgamos se estiveron permanentemente atendendo nas sucesivas realizacións completas 
do documento de ordenación,  á fin de dispoñer do instrumento de mellor acaemento posible. 

Deseñar a medio e longo prazo, baixo estas esixencias, prefigurando a cidade futura, e 
establecendo mecanismos eficaces para ir facéndoa realidade día a día; e, ao mesmo tempo, 
prefigurar un documento que axude eficazmente na xestión de procesos en marcha derivados do 
planeamento de desenvolvemento vixente encetado nestes anos, constitúe un dobre reto para o 
PXOM, que é preciso resolver con mestría para superar as posibles contradiccións que adoito 
xera a combinación da planificación a longo prazo e a xestión do inmediato. 

Para dar cumprida satisfacción a ámbalas dúas esixencias, o PXOM de Vigo entende que é 
preciso perseguir a consecución dos obxectivos que se transcriben de seguido. 
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2.  FINS E OBXECTIVOS DO PXOM DE VIGO 

2.1. OBXECTIVOS DE RANGO XERAL 

Como se ven de apuntar, é preciso reafirmar que todo PXOM debe establecer como Obxectivos 
de rango xeral, os principios básicos que deben fundamentar a acción pública na Actividade 
Urbanística e que están recollidos na vixente Constitución Española, porque a súa consecución é 
unha primordial base sobre a que poder asentar unha sociedade libre. Moito máis alá dos resóns 
retóricos é unha obriga de todos os que teñen que intervir no proceso de “producción” de 
cidade, o dar cumprimento a esas esixencias de orde constitucional, a saber: 

- Garantindo o dereito a “disfroitar dun medio ambiente acaído para o desenvolvemento da 
persoa, así como o deber de conservalo”. 

- Facendo efectivo o mandato de que todos “os poderes públicos velarán pola utilización 
racional de todos os recursos naturais, co gallo de protexer e mellorar a calidade de vida e 
defender e restaurar o medio ambiente, apoiándose na indispensable solidariedade 
colectiva”. 

- E no suposto de que alguén contraveña ese dereito, establecendo sancións penais ou, no 
seu caso, administrativas, así como a obriga de reparar o dano causado”. (artigo 45). 

- Dando cumprimento igoalmente ao disposto no artigo 46 da mentada Constitución que di: 
“Os poderes públicos garantirán a conservación e promoverán o arrequecemento do 
patrimonio histórico, cultural e artístico dos pobos de España e dos bens que o integren, 
calesquera que sexa o seu réxime xurídico e a súa titularidade. A Lei penal sancionará os 
atentados contra este patrimonio”. 

- E, por último, facer posible o mandato socialmente máis esixible, isto é facendo realidade 
o exercicio do dereito, de que “todos os españois teñen dereito a disfroitar dunha vivenda 
digna e aquelada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e 
establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización 
do solo de acordo co interese xeral para impedir a especulación”. 

Estes principios, insístese outravolta, amais de esixencia legal de rango superior, xa dende o 
Avance se entenderon como fundamento esencial para a posterior redacción final do Plan Xeral 
de Ordenación Municipal de Vigo, o que agora se tramita, por canto se considerou como criterio 
primordial o dar resposta á necesidade de que a acción pública (nun momento tan importante 
como é o da redacción do P.X) tivese como alicerce a utilización racional dos recursos do uso 
do solo, de tal xeito que: 

- O PXOM asente sobre o desenvolvemento racional e equilibrado das actividades a 
desenvolver no Termo Municipal de Vigo, co gallo de que se garanta a súa diversidade e 
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complementariedade, se coute o excesivo e inxustificado predominio dunhas sobre 
doutras e se asegure o óptimo aproveitamento dese uso tan senlleiro –e cada vez máis 
significativo para a vida das colectividades humanas- que é o que representa o solo. Nese 
senso, pódese dicir que é un fin en si mesmo para o PXOM o aforro de solo2. E nese 
senso, o desenvolvemento da cidade procurase obtendo superficies de feito coa menor 
ocupación en planta dos edificios que cada situación concreta de cada área ou zona da 
cidade permite que o PXOM busque a harmonización entre os requirimentos e esixencias 
do desenvolvemento económico e social, sen o que dificilmente se poden desenvolver as 
persoas, coa preservación e mellora do medio ambiente urbano e natural, asegurando a 
todos unha digna calidade de vida, sen lugar a dúbidas obxectivo prioritario para calquera 
planificación territorial e urbana na hora presente. O Estudio Estratéxico de Impacto 
Ambiental que se elaborou, a maiores da esixencia do Estudio de Sostenibilidade hoxe 
legalmente esixible á hora de redactar o planeamento xeral  (estudio mesmo mellorado 
como consecoencia dos apuntamentos que se lle fixeron ao documento de aprobación 
inicial por parte de diversos servizos municipais e de outras administracións competentes 
na materia), demostra que, no seu conxunto, o PXOM que se vai a aprobar 
provisionalmente garante esa harmonía entre desenvolvemento e preservación ou, 
mesmo, recuperación de valores ambientais, incorporando por vez primeira en Galicia a 
consideración de sistemas territoriais á cadea de montes de man común ou privados (que 
para este mester tanto ten) que constitúen a envolvente do anfiteatro que constitúe o 
territorio vigués. Consideración que leva parella a consideración de elemento a protexer e 
poñer en valor, coa conseguinte previsión de partidas de investimento nas contas do Plan. 
E iso é así, por canto se entendeu que ese tratamento era o único que pode garantir 
calidade de vida non só para hoxe senón para as futuras xeracións da cidade. 

- Defina unha estrutura de desenvolvemento que promova a conexión e a integración 
social, así como a solidariedade intermunicipal e interparroquial, cuestión doada de 
comprobar que mesmo foi unha “obsesión” do presente PXOM, polo feito de terse 
insistido unha e outra volta na importancia de entender Vigo como un todo, estruturando 
a cidade de xeito que se eliminen as barreiras secularmente existentes entre territorios, 
dotando de equipamentos e áreas de lecer a todos eles e coutando toda posibilidade de 
segregación social na ordenación dada. 

- Que, ao tempo, procure a adopción de medidas que fagan de Vigo unha cidade con 
capacidade de competir na estrutura de cidades de Galicia, da Eurorrexión Galiza-Norde 
de Portugal e do Arco Atlántico. O Plan Xeral asume e incorpora un dos eixos máis 
nidios dentre os postos de relevo nos traballos de redacción do Plan Estratéxico Vigo 

                                                 
2 Nunha urbe que medrou en extensión e, o que é peor, de xeito abondo desordenado, resultaba imprescindible 
propoñer un modelo de desenvolvemento urbano liberador de solo. Este principio foi explicitado polo Equipo 
Redactor dende o primeiro documento de diagnose e explicado aos axentes sociais dende entón con profusión. E é o 
que inspirou as ordenacións detalladas que xa incorpora o Plan Xeral para, aproximadamente, uns catro millóns de 
metros cadrados, ordenación onde xa se pode apreciar a calidade dos novos espacios ordenadas, a magnitude real de 
oferta de dotación e a racionalidade do engarce entre pezas de desenvolvemento, teóricamente, autóctonos. Entende o 
PXOM que non é precisa maior xustificación que aquela que está nos alicerces nos que o plan ancorou para dar 
satisfacción a esa esixencia de fornecer de maiores e mellores espacios de lecer e de equipamento urbano á cidade. 
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2010, cal é o de entender que hoxe en día esa necesidade de competir que teñen as 
cidades devén en esixencia de primeira orde para efectivizar calquera desenvolvemento 
sostible3. Este obxectivo guiou sempre os maiores esforzos do Plan por ser quen de 
ofrendar posibilidades reais de ter solo acaído para cumprir todos eses roles (solos 
industriais, solos dotacionais, solos terciarios e, sobre todo solos residenciais abondo 
como para que o prezo das vivendas4 non sexa unha espada de Damocles para todos os 
que necesitan ter un fogar, por medio da acción combinada de todos os mecanismos que a 
Lei pon na man dos Concellos). 

- E, ao mesmo tempo, que o producto que no seu día se converta en instrumento normativo 
(isto é,  no momento de se aprobar o presente PXOM de Vigo) se axuste á lexislación 
urbanística xeral; isto é ao corpo lexislativo aprobado en Decembro do 2002 e reformado 
parcialmente en Decembro do 2004). 

 

                                                 
3 Quérese lembrar que esa competitividade é boa para o conxunto de cidades de calquera sistema dado, por canto o 
resultado da dita competitividade non supón unha suma cero, senón un desenvolvemento do sistema no seu conxunto. 
4 Que en Vigo medrou considerablemente máis que no resto das cidades galegas nos primeiros anos do presente 
século.  
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2.2. OBXECTIVO PRIMORDIAL: FOCALIZAR NA MELLORA DA CALIDADE DE 

VIDA 

A este respeito pouco se ten que engadir á formulación que deste obxectivo se dera na Fase de 
Avance: 

Fronte da pretensión de incrementar, só ou de xeito principal, o nivel de vida da poboación, que 
se ten conseguido case sempre entre nós a base da xeración de grandes desequilibrios (que se 
consideraban por uns como beneficios e rendas económicas e por outros como deseconomías 
urbanas, molestias e déficits de servizos), o planeamento, -en concordancia coa esixencia cuase 
xeneralizada da poboación viguesa, manifestada ao longo dos meses de elaboración do presente 
documento -, debe pretender a mellora da calidade de vida, especialmente, naquelas áreas onde 
máis doado resulta actuar, tentando o reparto de beneficios entre toda a poboación, de xeito que 
esa mellora do vivir nos espacios habitábeis sexa algo que se poida sentir, valorar e apreciar por 
cada individuo, home ou muller, nenos, adultos ou vellos, moradores da cidade compacta, da 
cidade espallada ou do xa cativo medio rural, vigueses de “toda a vida” máis tamén por aqueles 
outros que o son dende hai pouco ou que o serán no futuro..., e non só un valor medio resultante 
da rendibilidade que se pode obter do negocio –polo demais lícito e absolutamente necesario- 
que supón a producción de solo urbano, o labor de desenvolvemento da cidade, que tamén se ten 
que rexer por leis de mercado, e que, polo mesmo, o Plan tiña e ten que ter en conta e respectar, 
se se pretende que o dito Plan non sexa un papel inservible. É esta ademais premisa sustancial 
para a execución das previsións do Plan porque este poderase levar adiante porque en Vigo hai a 
base económica que o facilita (como se demostra no documento de Estratexia de Xestión e 
Estudio Económico); cousa que non acontece noutras cidades e vilas do país. 

Porque, por obvio que pareza, sen embargo, é comenente lembrar que para conseguir esa boa 
calidade de vida ten que se seguir a producir desenvolvemento, nomeadamente, 
desenvolvemento económico (sen o que resulta difícil producir desenvolvemento social, 
cultural, etc.). Nas sociedades modernas (e dentro delas no seu espacio máis representativo, a 
cidade), é inconcibible pensar hoxe en día en disfroitar dunha boa calidade de vida, se existe, 
por caso, desemprego e paro. E malamente se pode mellorar o emprego –cuantitativa e 
cualitativamente- se non hai desenvolvemento económico. Pero tamén é hoxe ben sabido que 
non todo desenvolvemento das magnitudes de carácter estrictamente económico é quen de 
garantir sostibilidade (ou sexa as garantías de futuro). Medrar economicamente nun período a 
base da sobreexplotación dos recursos primarios, a base da perpetración de danos ecolóxicos de 
difícil reversibilidade ou de confialo todo a cuestións puramente conxunturais, ven ser como 
apostar o patrimonio máis prezado a unha carta que se sabe perdedora de antemán. 

Hai xa tempo que as sociedades máis desenvolvidas se decataron desa cuestión e na hora 
presente ninguén dubida en apostar por modelos de desenvolvemento nos que a sostibilidade 
sexa unha premisa indiscutible, por entender, precisamente que só así é posible conseguir esa 
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calidade de vida da que se ven de facer mención. O PXOM de Vigo sitúase nesa posición, pero 
faino sen posicionamentos maniqueos do tipo: todo o anterior foi malo e o que vai vir será 
marabilloso. 

A historia urbanística de Vigo foi a que foi. Non se trata agora de se laiar polo que puido ser e 
non foi. Vigo é un crisol de grandes contradiccións: foi quen de se adiantar decote a outras urbes 
en moitas cuestións e en diferentes momentos da historia, nomeadamente nos dous últimos 
séculos, de conseguir un desenvolvemento económico –e, por veces, urbanístico-, moi superior 
ao de calquera outra cidade galega, de resolver as súas propias crises practicamente sen axudas 
externas, amosando sempre un potencial e unha forza pouco correntes; poren, ao mesmo tempo 
viu como nese seu tan rápido medrar ía parella a destrucción de recursos, a xeración de 
disfuncións, que sempre produce a excesiva e anárquica densificación, a consolidación de feitos 
desafortunadamente irreversibles, mesmo a falla de vencellos sociais que sempre provocan nun 
primeiro estadio os procesos de inmigración masiva; cuestións todas elas que teñen moito que 
ver cos déficits de calidade de vida que aínda hoxe se detectan na cidade e o seu territorio e se 
autorrecoñecen –aínda que con desigual valoración- pola poboación viguesa, que ás veces 
semella “autocrítica” en demasía, porque agora mesmo as cousas deixaron de ir a peor e o 
abrente xa se vai vendo. 

Axudar a minorar e resolver canto antes eses déficits e, ao tempo, dispor acaídamente o 
escenario onde representan a súa vida social –traballando, formándose ou disfroitando do lecer-, 
as xentes de Vigo, de xeito que esa mellora sexa posible no inmediato futuro, para o cal é 
preciso “acomodar” ese escenario da mellor e máis racional maneira para os usos que nel se 
teñen que desenvolver nas próximas décadas, e facelo sabendo que as contas do plan están ben 
feitas, isto é, que se sabe non só canto custa, senón a quen e cando, eis o obxectivo primordial 
que se fixa este PXOM. Xa dende o Avance se entendeu que se o Plan se elaboraba sobre esa 
premisa e a poboación o asumía, moi logo as cuestións urbanísticas deixarían de estar no 
primeiro plano da actualidade, para centrar as preocupacións na máis rápida adopción daquelas 
medidas que Vigo precisa: as que deben facer da cidade unha cidade competitiva dentro do 
sistema de cidades, porque ha ser entón unha cidade arelada non só para traballar, senón tamén 
para vivir. A masiva participación cidadá, que serviu para que o PXOM sexa un documento 
mellor e máis asumido, e a relación estreita e intensa con todos os axentes (económicos, sociais, 
culturais, etc.),5 cremos que garante a asunción destes fins e obxectivos do Plan, como se pode 
comprobar no Anexo específico de Participación pública desta Memoria Xustificativa e, sobre 
todo, no documento incorporado que baixo o título de Memoria de Participación, no que se 
recolle todo o relativo á participación da cidadanía no longo, complexo pero ricaz proceso de 
acaer o plan xeral para a súa aprobación provisional e, con posterioridade, a aprobación 
definitiva. 

                                                 
5 Así como o eficaz traballo desenvolvido polos voceiros dos grupos municipais, constituidos en Comisión Delegada 
do Consello da Xerencia de Urbanismo, durante os meses de xaneiro e febreiro de 2004. E, por descontado, pola 
grande aportación que para o perfeccionamento do documento supuxeron os controis e valoracións das distintas 
Administracións competentes na materia, moi especialmente os dos Servizos Técnicos e Xurídicos da Xerencia 
Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo. E, como é lóxico, a aportación dos milleiros de alegacións 
presentadas, que obrigaron a unha máis e mellor xustificación das determinacións do plan que se manteñen agora ou 
que levaron á súa matización, supresión ou engádego... 
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2.3. OS OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS 

Centrando as prioridades na cuestión cardinal da mellora da calidade de vida, pois, é que ha 
resultar máis doado dar resposta aquelada aos obxectivos estratéxicos que a propia 
administración municipal demanda na hora presente, e que comparte, no esencial o PXOM, 
obxectivos xa concretados no propio Prego de Condicións Técnicas que rexeu no Concurso para 
a adxudicación dos traballos de redacción do novo PXOM e que pasamos, simplemente a 
describir: 

a) A consecución dun equilibrio harmónico entre a preservación do medio natural e o 
desenvolvemento urbano que se ten que dar en todas as partes da cidade (a cidade compacta, a 
súa ampliación e conformación futura, e a cidade espallada), equilibrio que se consegue non só 
pola exclusión da urbanización en todas aquelas áreas e elementos que deben ser protexidos por 
mor dos valores que neles se atopan, senón tamén, pola introducción da natureza dentro do 
propio medio urbano e a eliminación de efectos nocivos do propio devalar urbano. Hai que citar 
como especialmente salientable a este respeito:  

1.- A conformación dun grande eixo verde, cal é o do sistema xeral do Lagares (en toda 
a súa andaina, dende o nacemento ata a desembocadura), que serve como elemento 
vertebral estruturante de enorme significado para a aconformación da extensión da 
cidade tramada aos lindeiros ata os que só chegara de xeito desordenado. 

2.- A preservación do espacio litoral non portuario, con accións de inorme calado como 
a recuperación medioambiental do complexo dunar de Samil, que debe ir parello a 
esoutro desenvolvemento urbano desta desexada zona da cidade. 

3.- A recuperación como espacio público de grande magnitude deseoutro elemento de 
tanta importancia medioambiental como é a Xunqueira do Vao, esencial para o novo 
desenvolvemento urbano desta parte do litoral vigués. 

4.- A conversión en sistema xeral verde (ligado ao desenvolvemento urbanístico 
previsto en Oia e Saiáns) de toda a fronte litoral aínda non afectado pola urbanización. 

5.- A conversión nun corredor verde e dotacional, da vía de acceso a Universidade, eixo 
de desenvolvemento urbano inevitable, logo da decisión de instalar o CUVI en 
Marcosende. 

6.- A xa comentada preservación como sistemas territoriais da coroa de montes de Vigo 
e, sobre todo á previsión de corredores de comunicación entre estes sistemas e o sistema 
litoral. 

b) O control do tráfico urbano e o desenvolvemento de novos sistemas de transporte, 
primando o transporte intermodal en todas as direccións (entre distintos modos e distintos 
medios mesmo, entre privados e públicos), transporte intermodal que se garante coa previsión 
de importantes focalizacións desta natureza (nomeadamente no sistema xeral ferroviario, 
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portuario e aeroportuario) e a previsión de intercambiadores de transporte privado-público en 
todos os puntos neurálxicos de achegamento metropolitano situados no contorno do primeiro 
anelo da cidade. 

c) A revitalización e mellora da habitabilidade dos centros urbanos a das centralidades da 
cidade espallada e a dos núcleos rurais, isto é arranxando a “casa xa construída”, cuxa 
materialización se produce na previsión de importantísimas operacións de reforma interior das 
pezas máis degradadas da cidade (Casco Vello, Ensanche, Teis, Beiramar, baleiros mal 
ocupados do interior da cidade central, a previsión da rede estruturante de segundo nivel que 
mellorará a calidade de vida en todas aas áreas da cidade espallada). 

d) A xeración duna oferta de aloxamento axeitada ás necesidades e capacidade económica 
da poboación, baixo o criterio de integración social e non segregación social, oferta que se non 
se quere que sexa ríxida ten que multiplicar inicialmente a demanda, alomenos un coeficiente 
significativamente maior que a unidade, cifrándose a medio prazo (20 anos) un resultado que 
acada a ratio de 1, 445. Trátase dunha oferta ordenada de solo para desenvolver 
urbanísticamente con criterios de cualidade, que garante a posibilidade escalonada de construír 
unhas cen mil vivendas nos próximos vinte anos e aproximadamente a metade (47%) nos 
próximos oito6, oferta diversa e esparexida racionalmente polo territorio da cidade en función do 
modelo prefigurado, oferta que se xulga  que garante ese obxectivo prantexado pola 
administración municipal e pola propia sociedade viguesa. 

e) A implementación de políticas de solo industrial para as necesidades actuais e futuras, 
dentro xa dunha escala metropolitana, previndo en Vigo a industria máis tecnolóxica e 
funcionalmente imprescindible por razóns de proximidade que demandan as cadeas 
establecidas, e na área funcional a que necesite de maiores medidas de desimpactación ou de 
localizacións de escala metropolitana en xeral, amén claro está dos parques multiusos que a 
propia configuración da área funcional de Vigo está a demandar.  Obxectivo que, logo de 
estudiar as ofertas que se prefiguran na dita área funcional, que o Plan tenta cumprir coa 

                                                 
6 Calquera PXOM  distingue ou pode distinguir entre o que se considera capacidade máxima de carga (mesmo para 
cada tipo de uso global previsto) e programación. O documento de Estratexia de Actuación e Estudo Económico 
programa a consecución efectiva dos sistemas que estruturan o modelo da nova cidade, que se prevé nos primeiros 
tresc cuatrienios. Na Memoria Xustificativa xustifícase, en función dos datos das diferentes análises contidas nos 
diversos documentos informativos elaborados ao longo da andaina de conformación do presente PXOM, os distintos 
supostos de previsión de demanda para os distintos momentos do próximo futuro (2008-2011, 2012-2015, 2016-2019, 
2020 en diante) no que atinxe a vivenda. Xa que logo, fronte a posturas que entenden que se advirte unha 
contradicción ao falarmos de diferentes cifras, hai que sinalar que, a xuizo dos redactores do plan xeral non se albisca 
contradicción algunha por ese motivo. Sen dúbida, a de carga do plan no que atinxe o uso residencial é de 116.061 
novas vivendas, cifra explicitamente consignada no presente documento como cabida máxima da ordenación que 
aporta o plan. Ainda que hai que facer notar que para acadar esa cifra ha ser preciso eliminar unhas 14.500 vivendas 
hoxe existentes que deben desaparecer por mor dos procesos de desenvolvemento urbanístico que se prevén no plan. 
Entende, xa que logo o plan, en función da cifra resultante (116.201 vivendas, 57.500 sometidas a algun réxime re 
protección pública) que tal montante de vivendas a  que se acadaría no suposto de que se sobardasen as previsións en 
1, 445 veces en 2027, porque a demanda hoxe prevista para este periodo de 20 anos é de, aproximadamente, 80. 419 
novas vivendas As demais consideracións non deixan de ser aproximacións cuantitativas referidas a previsións de 
diversos horizontes temporais, que se deixan reflectidas na presente Memoria como modo de mellor reflectir as 
especificidades do proceso. En todo caso esta referencia a “unhas 100.000 vivendas” non deixa de ser un modo de 
expresar os obxectivos collendo unha cifra de redondeo (entre a previsión da demanda: unhas 80.860 vivendas, e a 
capacidade real de carga de novas vivendas: unhas 116.201). 
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previsión de máis de tres millóns de metros cadrados de superficie de teito para usos 
productivos de carácter industrial, nomeadamente para as actividades que forzosamente se teñen 
que localizar no territorio municipal, por mor de esixencias dos procesos productivos de 
sectores chave na estrutura productiva industrial de Vigo ou por razóns de proximidade ao 
Porto. 

f) A optimización, dentro igoalmente do contexto metropolitano, da localización dos solos 
necesarios para outras actividades productivas. Cousa que se entende que o Plan resolve coa 
previsión de máis de dous millóns de metros cadrados de superficie de solos a desenvolver para 
usos terciarios (comerciais, hoteleiros, de oficinas, etc). 

g) A potenciación de proxectos educativos, culturais, sociais, e de mellora xeral da 
calidade de vida. 

A este listado do Prego como consecuencia da Diagnose elaborada anteriormente, e matizada na 
Fase de Avance téñense que engadir estroutros obxectivos, que tamén semellan seren 
estratéxicos e que se formulan así: 

h) Establecer unha ordenación que, sen menoscabo das funcións e roles que máis se teñen 
identificado con Vigo (como poden ser a súa condición de cidade portuaria e/ou tamén a de 
cidade industrial), aproveite as súas novas potencialidades para conseguir unha posición de 
privilexio dentro da estrutura de cidades da rexión económica na que Vigo se está e inserir; 
nomeadamente, os roles de: cidade comercial e de servizos, cidade científica, cidade de 
investigación aplicada, cidade sanitaria, cidade de cultura, cidade para o deporte, cidade aberta e 
turística... en definitiva, cidade reconvertida, e desenvolvida para xogar ese rol de foco ou polo 
dunha eurorrexión con futuro, como é a que xa ven sendo realidade: a eurorrexión Galicia-
Norde de Portugal. 

i) Perfiar unha nidia idea global de cidade. Conseguir que esa inxente transformación que 
Vigo precisa –e que hoxe resulta posible, entre outras razóns, por dispor Vigo da suficiente base 
económica que pode pagar os custos de transformación e por ser xa unha realidade factica a área 
funcional (que moi logo será realidade institucionalizada)-,  non se faga de calquera xeito, senón 
baixo o criterio de compatibilizar o crecemento da cidade cun desenvolvemento 
socioeconómico e autosostido, cousa que é posible se se lle da pulo “...aos valores e ás 
potencialidades de todo tipo que a cidade e o seu ‘hínterland’ ofrendaban antano, e engadir 
novos valores, novas potencialidades, compatibles coas existentes e coa calidade de vida 
inicialmente acadada”7. Isto esixirá: rehabilitar, revitalizar, reformar reestruturar, sustituir, crear 
de novo, operacións que se han desenvolver segundo as condicións das distintas áreas e 
diferentes situacións. Poren, de nada servirían esas actuacións se non se realizan baixo unha idea 
global de cidade e cabal definición da cidade no territorio da súa área funcional. Definición que 
se fai comprensible non só cunha cumprida previsión de sistemas xerais (redes de comunicación 
e servizos e tamén dotacións urbanísticas – espacios libres e equipamentos) senón tamén coa 
igoalmente prevista oferta de dotacións e, sobre todo na formalización desa cidade que xa se 
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pode visualizar nas áreas que incorporan a ordenación detallada (ámbitos e sectores), como 
vimos. 

Esta esixencia, que hoxe en día cáseque se considera obvia, non ten sido moi considerada, sen 
embargo, á hora de planificar o desenvolvemento da cidade en ningún dos plans elaborados para 
Vigo dende que Palacios lles brindara aos vigueses aquela súa visión onnicomprensiva da 
realidade viguesa –e por primeira vez, dos territorios do seu contorno-. 

Nin os diferentes plans de alineamentos dos anos 40 e 50, nin o Plan de 1971, nin o de 1988 
tiveron realmente en conta esa esixencia de visión global da cidade. Entre 1990 e 1993 se 
estudiou con profusión e por primeira vez ese complexo mundo que é a cidade espallada, o 
mundo rururbano e rural de Vigo, tentando establecer un modelo coherente de tratamento desa 
realidade tan “sui generis”, un mundo que mixtura as herdanzas do pasado rural coa institución 
parroquial como referente, coa expansión –habería que dicir que abondo incontrolada- da cidade 
cara o espacio exterior, xerando ese extenso e complicado territorio periurbano ou rururbano, ao 
que nós chamamos cidade espallada ou cidade mallada, á que, por medio da estrutura que 
sostenta o presente Plan, se lle da un tratamento coherente, ben recuperando os valores das 
centralidades parroquiais, agora ao servizo dun modelo de hábitat xa urbano, ben establecendo a 
posibilidade das conexións horizontais e, polo mesmo, sobardando o modelo radiocéntrico que 
comunica as parroquias co centro pero non estas entre si; pero, todo elo sen perder valores 
tradicionais que deben estar presentes na forma desta cidade espallada. 

De calquera xeito, hai que dicir con claridade que se ben antes de 1993 cáseque se ignorara ese 
mundo, coa ocasión do PXOU de 1993, o fidel do balanzo tiña escorado cara el. Poren, non se 
tiña producido aínda –xúlgase- a necesaria síntese omnicomprensiva, a idea global de cidade na 
que cada área ou zona, espacio ou peza non pode ser considerada como pechada en si mesma de 
xeito illado, senón como elemento dun complexo mecanismo que posúe a súa propia 
organicidade mercede ás funcións desenvolvidas por cada unha das pezas, isto é, enxofrando 
vida a un organismo superior. Se iso non se producise a cidade ficaría eivada. Velaí, o esforzo 
do presente PXOM para conseguir que Vigo chegue a ser unha cidade na que todos os 
habitantes –os do centro e os do exterior- a sintan por igual cidadáns da cidade máis importante 
de Galicia. 

 

                                                                                                                                               
7 Foro da Cultura Galega. Área de “Cultura rural, cultura urbana” Documento de Conclusións. Santiago, Agosto, 
2000. 
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3. XUSTIFICACIÓN DAS DETERMINACIÓNS DO PXOM. CRITERIOS 

XERAIS ADOPTADOS PARA AS DETERMINACIÓNS DO PRESENTE PLAN 

XERAL 

3.1. CLASIFICACIÓN DO SOLO 

Os criterios aplicados polo presente PXOM para a clasificación do solo non poden ser outros 
que os dimanantes da Lei 9/2002, de 30 de Decembro, reformada pola lei 15/2004, de 29 de 
decembro. 

A Exposición de Motivos da dita Lei di de si mesma que se integra “... dun xeito natural na 
concepción estatutaria do dereito de propiedade formulada pola xurisprudencia e a doutrina 
especializada a teor das distintas clases básicas de solo, e onde nin a clasificación nin a 
cualificación ou asignación pormenorizada de usos e intensidades produce dereito a 
indemnización ningunha, por entender que a urbanización e transformación xurídica do solo é 
unha facultade esóxena ao dereito de propiedade, que só se pode efectuar naquelas zonas ou 
teñen que gozar previamente da clasificación adecuada”. 

De calquera xeito a clasificación do solo é unha cuestión substantiva á hora de redactar o 
PXOM aínda que alguén poida entender que os cambios introducidos a respeito da Lei 1/1997 
do Solo de Galicia non son significativos, o Plan entende que si o son, como imos ver á hora de 
analisar cada unha das clases e categorías do solo establecidas pola lei: solo urbano, solo de 
núcleo rural, solo urbanizable e solo rústico. 

Posta a énfase no carácter estatutario do dereito de propiedade e que, polo mesmo, todo depende 
da clasificación –máis da categorización, pois hai categorías para cada clase de solo- que se lle 
da aos terreos, xa que logo devén en cuestión fundamental a análise dos criterios de orde legal 
aplicables para determinar de cada terreo a súa clasificación urbanística, porque é baixo ese 
prisma que os propietarios poden exercer unhas ou outras facultades no que atinxe a urbanizar 
e/ou edificar. 

3.1.1. SOLO URBANO: CONDICIÓN PARA A SÚA CLASIFICACIÓN E 

CATEGORIZACIÓN 

Para a clasificación dun terreo como urbano, a nova Lei sinala as dúas posibilidades xa hai 
tempo aplicadas: 

a) A disposición dos servizos básicos: acceso rodado por vial de dominio público, 
abastecemento de augas, evacuación de augas residuais e subministros de enerxía eléctrica. 
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b) A consolidación pola edificación, alomenos nas dúas terceiras partes do perímetro 
delimitado, segundo a ordenación que o plan estableza. 

 

Ata aquí non hai diferencias acusadas sobre o disposto en lexislacións anteriores ou na 
regulamentación vixente ao respeito. Como se pode apreciar polos planos de servizos e/ou pola 
consolidación edificatoria o solo urbano está obxectivamente definido. Todo o solo urbano 
consolidado o é porque todo el dispón de servizos e/ou está consolidado pola edificación 
alomenos nas dúas terceiras partes. Para comprobar basta botar unha ollada aos planos que se 
xuntan aquí onde a superficie entre redes de servizos e clasificación son abondo ilustrativos.  
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GRÁFICO REDES DE   SERVIZOS 1.1 
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GRÁFICO REDES DE   SERVIZOS 1.2 
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Pero a Lei introduce algunha novidade substantiva que é preciso clarexar polo miúdo para que a 
aplicación ao presente planeamento sexa a axeitada. 

A respeito do primeiro criterio hai que dicir que non abonda con que un terreo dispoña dos 
servizos; senón que é preciso que eses servizos se presten por “redes públicas” e se axusten ás 
“características acaídas” para servir á edificación que sobre deles exista ou se teña que construír 
(esixencia xa contemplada no artigo 21 do Regulamento de Planeamento aínda vixente)8. E 
tampouco non abondaría coa sinxela concorrencia deses servizos para a automática clasificación 
como solo urbano dun terreo. Fai falla, adicionalmente –e isto si é unha novidade en Galicia- 
que ese terreo estea “integrado na malla urbana existente”. Esta esixencia –que alguén podería 
apuntar que se trata dun concepto xurídico indeterminado, e en certa medida o é, enlaza –dase 
referencia no apartado 6.1.5. dos Anexos desta Memoria Xustificativa, ao que se remite para 
mellor comprensión xurídica- coa xurisprudencia do T.S. que ven negando o automatismo deste 
suposto clasificatorio para atallar eventuais urbanizacións xurdidas á marxe do planeamento no 
medio rural. 

Por conseguinte, semella ser cuestión cardinal a de definir ese concepto de “malla urbana”. A 
propia Lei acrara algo máis cando sinala (artigo 11,2) que “Para os efectos desta Lei 
considéranse incluídos na malla urbana os terreos dos núcleos de poboación que dispoñan dunha 
urbanización básica, constituída por unhas vías perimetrais e unhas redes de servizos das que 
poidan servirse os terreos e que estes, pola súa situación non estean desligados do urdido 
urbanístico xa existente”. Pero non chega a definir propiamente o concepto de malla urbana. 

Pola contra, a lei si semella distinguir entre malla urbana e trama urbana, por canto (artigo 46,1, 
parágrafo segundo), utiliza o concepto de “trama urbana existente” para referirse ao solo urbano 
consolidado para o que, segundo a Lei, o plan debe ter como obxectivo favorecer a 
“conservación e recuperación do patrimonio construído dos espacios urbanos relevantes, dos 
elementos e tipos arquitectónicos singulares, das formas tradicionais de ocupación... e mantela 
trama urbana existente...”. 

Á vista do anterior semella que o lexislador quixo facer a distinción entre o concepto de trama 
urbana –referíndoa claramente ao tecido acabado da cidade, aquel que forma o entramado de 
rúas e prazas, de parques e xardíns, que ven ser a retícula na que se insire a edificación –fronte 
ao de malla que é preciso aclarar de xeito positivo. 

E iso foi o que tentou e consideramos que conseguíu o PXOM, que chegou ao convencemento 
de que os conceptos de trama urbana e malla urbana son os máis axeitados para definir, 
precisamente, as dúas realidades urbanas significativas de Vigo: 

a) A que na Memoria Informativa e nos documentos de Diagnose se denominou - cidade 
compacta -tramada, poderíamos dicir tamén-, isto é rematada no esencial, onde o groso do seu 
ámbito corresponde á categoría de solo urbano consolidado  (e só se asiste nela as pequenas 
bulsas de solo non consolidado, pero si mallado, como imos ver), sobre os que o plan 

                                                 
8 Esixencia que se produce en todas aquelas zonas onde se poderían prantexar dúbidas, posto que en todos os casos as 
edificacións permitidas son sempre de baixa intensidade (residencial unifamiliar). 
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forzosamente ten que prever operacións de reforma interior (a traveso dunha ordenación 
detallada no propio PXOM ou, sobre todo, a traveso da figura dun PERI a desenvolver con 
posterioridade). Para comprender graficamente o que vimos de afirmar remitimos a un 
fragmento de esquema dos utilizados na análise do espacio urbano polo equipo redactor para 
precisar a ordenación da cidade tramada. Correspóndese, o que se escolleu para a demostración, 
a unha parte da cidade que se sitúa na linde da cidade compacta e a cidade espallada. O tramado 
resulta evidente na parte central e esquerda do esquema. E o mallado resulta igualmente nidio 
no bordo dereito do mesmo (Gráfico nº 2). 

b) A cidade espallada, onde a urdirme do feito urbano responde máis ao concepto de rede e 
malla. A rede é un tecido de mallas, un conxunto de vías estruturadas por nós ou lazos que 
forman os cruces. A rede está formada, pois, por elementos que cohexionan os territorios e por 
noós, nun sistema radicular, que enlazan elementos de maior peso que son os que mellor 
estruturan o territorio. A malla fórmana vías e nós en sucesivos niveis. Por conseguinte a malla, 
do mesmo xeito que na rede de pescar, fórmana substancialmente baleiros (concepto que 
subxace na propia redacción do artigo 11.2 da Lei 9/2002). 

Como contraste co esquema do gráfico anterior, remitimos ao esquema que figura no       
Gráfico nº3 que reflicte igualmente un fragmento do traballo elaborado polo equipo redactor 
sobre a capilaridade da rede viaria da cidade espallada, onde se amosa o carácter mallado desta 
parte da cidade, á que algúns chaman o Vigo exterior ou o das parroquias outrora rurais. Pódese 
observar con nidieza o carácter completamente mallado (basicamente por esa rede viaria cun 
degrao de absoluta capilaridade, artellada e estruturada por nós e viais de diverso nivel, que 
conforman os ocos servidos por eses capilares), ou tamén dende o Gráfico nº 3.A.1 ao Gráfico 
nº 3.A.10 - esquemas da serie que tamén se xunta-, nos que a traveso da secuencia utilizada que 
leva dende o relevo e a hidrografía ata o esquema do Vigo virtual, se pode seguir a 
conformación, carácter e importancia da malla. 
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GRÁFICO Nº2:  ESQUEMA DE CIDADE TRAMADA (COMPACTA) EN TANXENCIA 
COA CIDADE SOMENTES MALADA (ESPALLADA) 
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GRÁFICO Nº 3: CAPILARIDADE DA REDE VIARIA 
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GRÁFICO 3.A.1: RELEVO 
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GRÁFICO 3.A-2: CONCAS E RÍOS 
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GRÁFICO  3.A-3: ESPACIOS DE INTERESE NATURAL 
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GRÁFICO 3.A-4: UNHA COROA DE MONTES FORESTAIS 
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GRÁFICO 3.A-5: UNHA CIDADE TRAMADA 
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GRÁFICO 3 A-6:  UNHA MALLA QUE SE EXPANDE DENDE AS PARROQUIAS 
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GRÁFICO 3.A-7: A MALLA VERDADEIRA: CORTE DE MÁXIMA APROXIMACIÓN 
Á MALLA TÉPEDA 
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GRÁFICO 3.A-8: A MALLA COMO BASE DA EXPANSIÓN 
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GRÁFICO 3.A-9: A EXPANSIÓN DISPERSA 
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GRÁFICO 3.A-10: O VIGO VIRTUAL EN ESQUEMA 
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Pois ben, Vigo ven ser un paradigma de concreción deses conceptos –xurídicos e técnicos-; a 
cidade compacta constitúe un espacio tramado na súa maior parte. No seu interior pode amosar 
pequenas áreas aínda non tramadas que forman parte da malla urbana na medida en que 
constitúen baleiros e/ou na medida en que a trama urbana demanda a reforma interior desas 
pezas concretas outrora só malladas. No que un se despraza ata os lindeiros desa cidade 
compacta –tramada- irá desdebuxándose a trama para xurdir cada vez máis nidia a malla, do 
mesmo xeito que se irá facendo máis visible a cidade espallada –aínda non tramada-. Por 
suposto, e “sensu contrario” do que acontece na cidade compacta, tamén na cidade espallada 
atopamos áreas conformadas baixo unha trama (distinta, non reticulada, pero trama) 
consolidada. En troques de anchas rúas e grandes prazas, nestas áreas máis compactas –mais 
tramadas- da cidade espallada, a urdirme ven determinada por viario de segundo ou terceiro 
nivel, abondoso sistema capilar e pequenos espacios –a veces mesmo espacios medios- (curros, 
praciñas, terreiros, adros, etc). 

Outro signo de diferencia entre ámbalas dúas partes da cidade podémolo atopar na propia 
estrutura parcelaria. Nos Gráficos nº 4 e nº 5, reflíctense as correspondentes a unha área 
tramada ou de transición e unha área soamente mallada, respectivamente. Pódese observar que o 
tamaño, a disposición das parcelas, así como a súa situación verbo do viario, son diferentes. 
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GRÁFICO Nº4: ESTRUTURA PARCELARIA DE ÁREAS DE SOLO URBANO 
TRAMADA 
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GRÁFICO Nº5: ESTRUTURA PARCELARIA DE ÁREAS DE SOLO URBANO 
MALLADA 
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Así, pois, practicamente todos os núcleos outrora rurais son hoxe, sen discusión, solo urbano. 

A única condición que se atopa na Lei que semella indicar un carácter excluínte é a do 
artigo 11,2 “in fine” “...... os terreos, cando, pola súa situación, non están desligados do 
entramado urbanístico existente”. 

En resume, no Vigo actual, tal como se pode apreciar polos planos (de información e de 
ordenación) cabe a distinción entre: 

A cidade tramada, envolvida polo primeiro anelo que é o que poden conformar as seguintes 
vías: Primeiro Cinto, Portanet, Arquitecto Palacios, Martínez Garrido, Aragón, Travesía de 
Vigo, Buenos Aires e Sanjurjo Badía. 

A cidade en proceso de tramado, moito máis difícil de pechar nun ámbito definido, pero 
que, “grosso modo” pode vir definida pola futura Ronda de Vigo; parte da urbe onde se 
combinan tipoloxías de vivenda colectiva con outras de vivenda unifamiliar (en casos, 
industria “sobrevenida”) na que os tamaños da malla non son uniformes, e na que aparecen 
estruturas onde xa se trama ou se están tramando os solos en certas zonas (de Oia, Coruxo, 
Comesaña, Alcabre, Navia, Castrelos, Sárdoma ou Lavadores), xunto a outras partes nas 
que a malla urbana seméllase máis á que se foi formando nas áreas rurais no intre da 
expansión non planificada da cidade. Todo mais, como se ven de demostrar cos propios 
gráficos que se veñen de ver en páxinas anteriores. 

A cidade espallada, mallada polas vías de distintos niveis e nós de diversa importancia, pero 
coa característica de se solapar, en boa parte, sobre tecidos e urdimes tradicionais. Esta parte 
da cidade é a que aparece entre o segundo anelo (A Ronda) e o anelo perimetral ou primario 
da cidade (AP-9; AG-57, A-55, 2º Cinto), nos solos das parroquias de San Xoán, Candeán, 
parte de Lavadores, Cabral, Bembrive, Beade, Valadares, Matamá, Comesaña, Coruxo, Oia 
e Saiáns. 

Os criterios do PXOM a este respeito son inequívocos: todo aquel terreo que dispoña dos 
servizos básicos en redes públicas e que, ao tempo, se insiran en calquera trama e/ou malla 
urbana, lóxicamente, debe que ser clasificado como urbano, porque reúne as condicións 
obxectivas legalmente establecidas para elo. 

O resto dos terreos pertencentes a núcleos de poboación, aínda que teñan todos os servizos 
urbanísticos, pero que respondan á caracterización que a lexislación fai dos núcleos rurais, terá 
que ser clasificado como solo de núcleos rurais; e a agrupación de edificacións que non 
conforman núcleo de poboación ou que aínda conformándoo non dispoñan de servizos ou 
aparezan consolidados pola edificación –sempre que non se trate de núcleos rurais identificados- 
terá que ser clasificado como solo urbanizable ou solo rústico, segundo que neses solos existan 
ou non valores que teñen que se preservar do proceso urbanizador, ou circunstancias que fan 
inviables ou perigosos os procesos de urbanización. 
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No que atinxe ás categorías que a lei establece e que o PXOM recolle, hai que falar de: 

a) Solo urbano consolidado, que integran os terreos que xa adquiriron a condición de solar 
ou as parcelas que, polo seu grao de urbanización efectiva e asumida polo planeamento 
urbanístico, poidan adquirir esa condición de solar mercede a obras accesorias e de cativa 
entidade que poidan executarse ao mesmo tempo que as de edificación ou construcción. 

Por mais que legalmente non se explicite a identidade, cabe dicir que, dadas as condicións 
xurídicas que distinguen a categorización de solo urbano consolidado, esta é a categoría que 
decote aparece na extensa trama urbana da cidade compacta mais tamén en todas as pezas da 
cidade espallada que completaron a súa urbanización efectiva conforme aos criterios do presente 
plan. Como xa se dixo denantes, dentro da trama da cidade compacta son poucos e, polo común 
máis pequenos, os ámbitos de solos non consolidados; mentres que na cidade espallada os 
ámbitos de solo urbano non consolidado son moitos, aínda que de dimensión media ou pequena, 
formando mosaico das dúas categorías. E na cidade de transición ou intermedia, por mor de ser 
a parte sometida a maiores transformacións é onde as bulsas de solo non consolidado teñen máis 
entidade superficial. 

b) Solo urbano non consolidado. A Lei confírelle ao solo urbano non consolidado, 
alomenos inicialmente, cun carácter residual (a restante superficie de solo urbano), pero tanto 
polo que nos ofrenda a realidade como polos numerosos supostos que se citan para esta 
categoría de solo no propio corpo legal, temos que afirmar que en Vigo (e seguramente na 
maioría das cidades e vilas galegas) o concepto de residual non é sinónimo de escaso. A Lei di 
que integrarán o solo urbano non consolidado: 

• Os terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización. 

• Os terreos onde sexan precisas operacións de reforma interior, anovación urbana ou 
obtención de dotacións urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas. 

• Os terreos para os que o Plan Xeral prevexa unha ordenación substancialmente diferente 
da realmente existente 

• As áreas de recente urbanización xurdidas á marxe do planeamento. 

Destes catro supostos da categorización pódese dicir que en Vigo, en termos estrictos non hai 
casos de urbanizacións xurdidas á marxe do planeamento, aínda que poden existir casos de 
anulación do planeamento por resolución absoluta, isto é de pronunciamentos xudiciais que 
sustraen do mundo xurídico determinadas actuacións.  

Poren, dentro dos outros dous supostos aparecen todo tipo de tipoloxías de solos non 
consolidados, isto é en terreos nos que son necesarios procesos de urbanización integral, que 
esixen apertura de rúas, reacondicionamento fondo de vías existentes, ou de completar e/ou 
sustituir redes de servizos etc. etc.; e tamén áreas nas que son precisas operacións de reforma 
interior, ben porque necesitan maiores e mellores dotacións, ben porque se trata de áreas 
marxinais, deterioradas, etc. que é preciso rexenerar, ben porque é o propio PXOM o que 
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entende que nesas áreas acae mellor cos obxectivos e criterios xerais establecidos, unha 
ordenación substancialmente diferente da realmente existente. 

Unha circunstancia, sen embargo, está presente na práctica totalidade destes casos: a necesidade 
de obter dotacións urbanísticas (equipamento e/ou espacios libres e zonas verdes, aparcamentos, 
etc), que demanda a distribución equitativa de cargas e beneficios9 

De acordo coa Lei 9/2002, en presencia de calquera dos supostos que vimos de describir, 
estamos diante de solos urbanos (porque existen os servizos e existe malla ou, mesmo, trama 
urbana, se é que os solos afectados forman xa parte da trama urbana), pero coa categoría de non 
consolidados, no sentido que a este tema lle veñen dando os corpos legais que se aprobaron 
recentemente tanto a nivel estatal (“Ley 6/1998 e RDL 4/2000) como en diversas comunidades, 
mesmo en Galicia, xa a Lei 1/1997, do Solo de Galicia, e na agora vixente (Lei 9/2002). 

Xa que logo, a todos os supostos diferentes que se poden atopar no presente plan, sobre a(s) 
razón(s) que determina a categorización de cada área de solo urbano non consolidado, lle ten 
que ser de aplicación o disposto no capítulo III da Lei 9/2002 sobre o réxime xurídico aplicable 
ás distintas clases de solo. E, por conseguinte, o disposto no artigo 18.b), segundo o cal, os 
propietarios teñen o “aproveitamento resultante de referir a súa parcela o 90 % do 
aproveitamento tipo da área de reparto correspondente”, agás os supostos especiais que supoñan 
cargas especialmente onerosas (CC.HH., bens catalogados, etc.), o cal significa que calquera 
suposto de solo urbano non consolidado que teña a súa orixe na necesidade de obtención de 
dotacións –e polo mesmo, de distribuír cargas e beneficios- conlevará a obriga de ceder 
obrigatoriamente e sen cargas –esta é unha novidade da vixente lei galega- o solo 
correspondente ao aproveitamento urbanístico do concello (10 %), ou como sinala o artigo 
20.c), ou o seu equivalente económico (artigo 177 .f). 

O PXOM, no que atinxe ás áreas de solo urbano non consolidado cuxos ámbitos responden ás 
súas propias determinacións, non ten, pois mais criterios de categorización que os expresados 
pola normativa legal vixente a respeito dos diferentes supostos enumerados no artigo 12 b da 
Lei 9/2002, comentados. 

Noustante hai que ter en conta que o Plan Xeral tamén incorpora planeamentos aprobados con 
anterioridade (ao abeiro do PXOU de 1993 ou anteriores) que recolle integramente como Áreas 
de Planeamento Incorporado-API-. Neses supostos os criterios de categorización son os 
seguintes: trataranse como solos urbanos consolidados aqueles que a entrada en vigor do 
presente PXOM teñan aprobado o proxecto de urbanización, cumpridos tódolos deberes de 
cesión –de dotacións urbanísticas e do aproveitamento correspondente ao Concello- e efectuada 
a distribución equitativa de beneficios e cargas do planeamento. “Sensu contrario”, no suposto 
de que algún deses requisitos falle o PXOM entende que ao solo do API en cuestión lle 
corresponde a categorización de solo urbano non consolidado. 

                                                 
9 Non se contemplan deste xeito os casos nos que mercede ao establecemento de convenios urbanísticos libremente 
pactados se pode obter a cesión de terreos para dotacións ou servicios publicos, de xeito gratuito sen necesidade de 
repartir cargas e beneficios, en solo urbano consolidado; supostos que tamén se dan no presente Plan. 
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3.1.2. O SOLO DE NÚCLEOS RURAIS 

Nas diferentes fases da elaboración do presente PXOM foise debullando o estudio do medio 
rural de Vigo, na súa dobre vertente, de espacios onde teñen asentamento os núcleos de 
poboación deste carácter –os núcleos rurais- e o espacio no que se producen os recursos que 
deron orixe a ese tipo de asentamentos: recursos de carácter agrario (agrícola e pecuario 
forestal), ecosistemas que son quen de rexenerar eses recursos, hábitat onde se acubillan os 
artificios de carácter tradicional cos que as comunidades rurais foron quen de construír o seu 
territorio: camiños, socalcos, vedacións de todo tipo, alboios, alpendres, regos, presas, canles, 
muíños, pontellas, pasais, xerando esa paisaxe característica dos medios rurais de Galicia. Froito 
dese Estudio do Medio Rural foi a Diagnose que a respeito dos asentamentos se contiña na 
Memoria Informativa e na Memoria Propositiva do Avance de Planeamento. Aínda que neste 
momento, e por razóns de índole legal: a promulgación da Lei 9/2002, cuxo texto –alomenos no 
que respeita aos núcleos rurais (e do rústico) non se coñecía á hora de redactar o Avance, houbo 
que variar a consideración sobre a clasificación que se dera a algúns núcleos (que no Avance se 
consideraran como solo urbano), o certo é que daquela xa se tiña feito no sustancial a 
caracterización dos asentamentos e, por conseguinte, a clasificación acaída para os rurais que 
aínda se dan no Termo Municipal de Vigo.Tentando recobrar aquela análise habería que dicir 
que a respeito da estrutura e a súa ordenación estamos hoxe en día a asistir a feitos novos, 
insuficientemente tratados, nin pola teoría nin polas disposicións normativas nin pola propia 
práctica do planeamento. Cabería falar a este respeito de tres planos ou ángulos de visión, 
segundo as escalas do territorio analisadas e os entes territoriais tratados: 

- A evidencia do xurdimento e, nalgúns casos, consolidación ou alto degrao de 
conformación de áreas metropolitanas, nomeadamente a de Vigo, cuns 500.000 habitantes 
(que tería que ter xa existencia xurídica) e a xeral expansión das sete cidades galegas (cada 
unha coa súa redonda de influencia), conformando entre todas un sistema –o sistema de 
cidades- e, mesmo, competindo entre elas. 

- A constatación do fracaso cuase completo e xeral dunha equivocada política de 
comarcalización, levada a cabo nestes anos, sen os necesarios consensos, sobre a base 
dunha institución (outrora básica, aínda que nunca conformada con lindeiros ou marcos 
xurídicos e territoriais nidios), mais hoxe en boa parte caduca, por mor dos cambios sociais 
e territoriais producidos no noso país de xeito acelerado nos últimos tempos; á que, por non 
lle dar, nin se lle dotou da personalidade xurídica que lle recoñece a nosa lei fundamental. 
(O Estatuto de Galicia). Evidentemente, a estrutura comarcal non é a que precisa nin Vigo 
nin a súa área funcional. 

- A aparición de suficientes signos que poñen ao descuberto a crise da institución parroquial 
rural, acosada por un igual do que poderíamos denominar “fame” e do que cabe denominar 
“enchenta”. Aqueixadas de fame temos á maioría das 6.000 parroquias galegas de hoxe en 
día, nas que non se chega ao mínimo limiar poboacional como para subsistir como tais no 
futuro. Acontece isto, sobre todo, na inmensa maioría das parroquias rurais das provincias 
de Ourense e Lugo e de moitas áreas das de A Coruña e Pontevedra. E, doutra parte, do que 
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vimos de alcumar como “enchenta”, que é o que acontece coas parroquias –mesmo as que 
aínda conservan patrimonio de seu, como son os montes en man común- localizadas nos 
termos municipais da maioría das cidades e as súas áreas funcionais, así como nalgunhas 
grandes vilas, que viron medrar os seus activos poboacionais por riba do que podía aguantar 
sen rachar aquela estrutura tradicional do hábitat preexistente. Un caso paradigmático destas 
últimas é precisamente o que se pode observar en Vigo, onde a maioría das parroquias xa 
constitúen hoxe cidade, distinta á do núcleo central, pero cidade; cidade espallada, 
certamente desorganizada, necesitada de tratamento polo miúdo, pero cidade ao fin, porque 
toda ela aparece mallada, conforme ao sentido que a este termo vimos de dar no apartado 
anterior. Dificilmente pode aguantar moito tempo unha estrutura eminentemente rural 
dentro da organización doutra esencialmente urbana, que devíu así logo da expansión 
demográfica, territorial e urbanística, exprementada nas últimas catro ou cinco décadas. 

Se isto que se ven de apuntar é certo –e os datos están aí na Memoria Informativa para 
demostralo e para os escépticos abondaría cun percorrido polo territorio - haberá que coincidir 
que constituiría un erro notorio de consecuencias negativas incalculables o achegármonos a esa 
realidade, mesmo co imperio da lei, como se non tiver trocado as súas máis mínimas esencias. 
Así, entenderíamos como erros desa natureza: 

- Dende a escala macroterritorial, confundirmos desexos con potencialidades. Isto é crer que o 
desexado equilibrio entre os territorios dos hínterlands das sete cidades galegas é algo que está 
nas mans conseguir só con supostos de vontade política de quen goberna. E iso non é así. Hai 
diferencias entre áreas metropolitanas e entre cidades. E iso é un feito que non se pode 
esquecer10. 

- Dende a escala microterritorial, -a que agora nos interesa-, considerarmos que a estrutura 
tradicional de asentamento, baseada na división parroquial e no seu sistema de asentamentos 
xerarquicamente dispersos dentro dun ámbito territorial comarcal, propia de todo o noso 
territorio rural ata hai uns anos (coas especificidades lóxicas de cada unha das nosas rexións 
xeográficas), segue a ser un feito real e operativo, mesmo nos territorios das cidades e vilas. 
Porque xa nono é –alomenos en moitas áreas. 

Os Estudios elaborados para o PXOM puxeron de relevo, nidiamente, que a inmensa maioría 
dos asentamentos de poboación que en aparente (e ás veces real) desorde ciscan case sen 
solución de continuidade o territorio das parroquias exteriores ao núcleo central da cidade de 
Vigo (como acontece cos doutras cidades e vilas galegas pero alí con menor intensidade), non 
son hoxe en día falando, con rigor, núcleos rurais. O Plan de 1993, que analisou a estrutura de 
asentamentos con información de hai máis de 10 anos, distinguiu aos efectos clasificatorios 
urbanísticos entre núcleos rurais - e núcleos urbanos e,  dentro dos primeiros entre núcleos 
rurais con solo clasificado como urbano e núcleos rurais con solo clasificado como non 
urbanizable- e facéndoo, basicamente, en función da cercanía ou lonxanía do núcleo central. E, 
nese senso, somentes atopou núcleos clasificados como urbanos nas parroquias do primeiro 

                                                 
10 Mais sobre desta cuestión abondaremos no capítulo 3.2 da presente Memoria Xustificativa, onde se aborda o tema 
do Modelo Territorial que debe inspirar a redacción das tan necesarias “Directrices Territoriais de Galicia” 
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anelo (agás Comesaña), ficando fóra desa coroa soamente os de Valadares, Beade, Bembrive e 
Zamáns. 

Pola contra, considerou como núcleos rurais tradicionais a un fato considerable de núcleos de 
absolutamente todas as parroquias que conforman a cidade espallada. 

Para maclar uns cos outros propuxo clasificar como “núcleos novos” (urbanizables) das 
parroquias exteriores case un número igoal ao de núcleos clasificados como rurais tradicionais. 

Hai que dicir, por último, que tamén en todas as parroquias exteriores –agás Zamáns- se 
recoñeceu a existencia de “núcleos rurais de recente formación” (categoría de solo admitida na 
LASGA pero desaparecida na L.S.G. e tamén na Lei 9/2002). 

O acontecido nestes dez anos, así como a aplicación do Plan de 1993 dende entón ata hoxe, 
cremos, pon en evidencia o feito que salientabamos anteriormente: a estrutura parroquial só 
pode pervivir na medida en que os limiares poboacionais se manteñan dentro duns lindeiros. No 
caso de Vigo –diciase na Memoria Informativa do Avance-, feita a excepción de Zamáns (e 
algún que outro núcleo dalgunha parroquia exterior), eses limiares xa se sobrepasaron; non se 
pode considerar territorio rural o dun concello onde a poboación desa área do mesmo sobrepasa 
os 80.000 habitantes. 

Como non podía ser menos, os “sinais de alerta” que o propio planeamento hoxe vixente 
prantexara como avisadores da necesidade de deter a concesión de licencias de construcción 
para proceder a reestudar e reordenar o núcleo onde isto acontecía disparáronse case por todas 
partes e o incumprimento da lei devíu en práctica excesivamente xeneralizada, rachando o 
sistema como a auga cando rompe a presa ou se producen fendas nela. 

Evidentemente, e como xa apuntamos en multitude de ocasións, mesmo na fase de Diagnose, 
unha cousa é a cidade que demos en chamar “compacta”, á que se viña coñecendo como 
“núcleo central”, que xa sobranceou ou está a sobrancear con medra, os lindeiros do Plan de 
1993 na maioría das parroquias da primeira coroa; e outra moi distinta é a cidade espallada, 
conformada por unha ocupación extensiva de vivenda, nomeadamente, unifamiliar sobre unha 
malla cada vez máis urbana composta de vías e nós que pouco a pouco, foi dotándose de 
servizos e dotacións urbanísticas, xerando unha nova estrutura e novos focos de centralidade. 
Non é o mesmo unha ca outra, e non só pola tipoloxía das edificacións, senón tamén polas 
preexistencias –mesmo de organización- de carácter parroquial que afortunadamente aínda 
perviven por máis que hoxe xa non se poida dicir que son parroquias rurais. 

Por conseguinte, debe ficar nidio que sería un erro tratar estes ámetos da cidade como se 
seguisen sendo un “puzzle” de núcleos rurais e, en consecuencia tratalos na normativa 
urbanística co réxime que a lexislación galega da a estes núcleos. Iso xa sería así, a xuízo do 
PXOM se collésemos a definición da LSG –Lei 1/1997-, que a este respeito pode botar lus 
inequívocamente sobre o carácter dos núcleos rurais, di a Lei: 

“Terán o carácter de núcleos rurais as áreas do territorio que, por existiren agrupacións de 
vivendas e xurdiren relacións propias da vida comunitaria, constitúan un asentamento de 
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poboación singularizado por un topónimo, diferenciado nos censos e padróns oficiais e 
identificado como tal pola poboación residente e pola práctica administrativa local, que se 
caracterizasen pola súa especial vinculación coas actividades do secto    r primario de carácter 
agrícola, gandeiro, forestal, pesqueiro ou análogas” 

En consecoencia co anterior, no Avance de Planeamento concluíase por dicir que os núcleos das 
parroquias exteriores de Vigo agás os da parroquia de Zamáns e algúns afastados de zonas de 
monte de Coruxo eran inequívocamente, núcleos que non acaían a esa definición. Xa que logo, 
semellaba ser necesario para eles un tratamento distinto do que se viña aplicando ata entón. 

Como diciamos antes, logo de se rematar o Avance, en xuño do 2002, aprobouse a Lei de 
ordenación e protección do medio rural de Galicia (Lei 9/2002, de 30 de decembro) 

Esta lei ten unha estrutura clasificatoria do solo diferente á da súa antecesora (Lei 1/1997) e 
sobre os núcleos rurais di que: “constitúen o solo de núcleo rural os terreos que sirven de 
soporte a un asentamento de poboación singularizado, en función das súas características 
morfolóxicas, tipoloxía tradicional das edificacións, vinculación coa explotación racional dos 
recursos naturais ou circunstancias doutra índole que manifesten a imbricación racional do 
núcleo co medio físico onde se sitúa...”. 

A maioría inmensa dos outrora asentamentos rurais de Vigo xa non se poden singularizar polas 
súas características morfolóxicas nin pola tipoloxía tradicional das edificacións. Dentro dos 
asentamentos poboacionais da práctica totalidade das parroquias –agás a de Zamáns- a 
extensión e ocupación do solo pola edificación fíxose nos últimos trinta anos descoñecendo as 
leises que rexeron secularmente para localizar as vivendas e outras edificacións auxiliares 
necesarias para o que mais ou tanto como residencia era “fábrica agraria”. A forma de asentar 
evidentemente mudou e aínda o fixo máis a tipoloxía das edificacións e conxuntos de 
edificacións que compoñen a vivenda familiar. As parcelacións de fincas, a ampliación de 
viarios, a xurdimento de dotacións de carácter urbano, a diversificación de usos, coa aparición 
de usos industriais, comerciais, de almacéns, etc. etc. mudou por completo a vella morfoloxía 
daqueles núcleos outrora perfectamente definidos nos seus lindeiros, sendo hoxe practicamente 
imposible a fixación deses lindeiros para calquera que non sexa do lugar e teña memoria 
histórica. 

As transformacións físicas dos asentamentos foron de tal entidade que provocaron o cambio da 
súa natureza. O mundo urbano enchendo os intersticios da malla e mesmo operando na 
conformación da mesma malla invadiu os vellos núcleos rurais e deu orixe a un contínuo urbano 
que mesmo sobardou os lindeiros parroquiais. Así, como se pode apreciar polo plano que se 
contén no Gráfico nº 6, no que se esquematiza a cidade actual, sobre da división parroquial, 
territorios dos asentamentos de parroquias como, por caso, Candeán, Cabral, Lavadores, San 
Xoán ou Teis non teñen definición precisa, por máis que as institucións parroquiais sexan quen 
de definir os lindeiros e, mesmo, se poñan dacordo para establecelos institucionalmente11. Pero 
esas lindes atravesan territorio mallado da mesma maneira que a trama da cidade compacta é 

                                                 
11 Tal é o caso dos lindeiros acordados entre as de Cabral, Candeán e Lavadores. 
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atravesada por lindeiros das vellas parroquias da zona centro (se ben aquí xa ninguén ou case 
ningúen se preocupa de tal cuestión). Outro tanto podemos dicir de Bembrive, Sárdoma, Beade, 
Valadares, Matama, Comesaña, etc; ou das parroquias do litoral occidental: Coruxo, Oia e 
Saiáns.  

¿E qué dicir desa característica definitoria do núcleo que remite á condición de vencellamento 
das persoas coa explotación racional dos recursos naturais? Hoxe por hoxe, agás en Zamáns –e 
mesmo aquí, con moitos matices- resulta difícil atopar núcleos onde isto aconteza. 

Así, á hora de redactarmos esta Memoria teríamos que coincidir ao 100 % cos criterios xa 
debullados na fase de Avance. Porén, xurde na lei unha exixencia que nos levou a mudar un 
chisco os resultados acadados daquela. E é a condición que para ser clasificado como urbano, o 
solo ten que non estar desligado do “urdido urbanístico xa existente” (artigo 11.2 “in fine”), 
exixencia que nos levou a incluír tamén como rurais a algúns núcleos da parroquia de Bembrive, 
que si aparecen afastados desa urdime e ao tempo, amosan fasquías ainda non de todo alonxadas 
das dos núcleos tradicionais. 

Na fase de Avance recoñecíanse como núcleos rurais e propoñíase a súa clasificación como tais 
os seguintes asentamentos: 

Todos os núcleos de poboación de Zamáns, a saber: 

Marcosende, que dispoñía de PEMN (aprobado definitivamente) para o que se mantén 
aproximadamente a mesma delimitación, pero cos criterios da nova Lei. Desbótase o P.E. 
aprobado por non se axustar a ela. 

Cidáns, que conserva a súa condición de NR no plan vixente. 

Igrexa, igoal que o anterior. 

Vilaverde, igoal que o anterior. 

Vilariño. Este núcleo está situado dentro do ámeto da Universidade. Caben dúbidas sobre se 
tratalo como núcleo rural ou como solo dotacional. Por razóns de coherencia co modelo e a 
estrutura xeral, amén de por entender como transitoria a existencia do proprio núcleo aquí, 
inclinámonos por esta segunda alternativa. 

Carrascal. Linda con Mos, e neste concello o solo está clasificado como rústico, pero 
entendemos que é un núcleo rural, dende hai uns anos dinámico por canto no T.M. de Mos, 
pegado a este núcleo, se celebra unha feira semanal importante que entendemos que debe 
ser unha actividade que pode revitalizar os núcleos rurais dos dous concellos. 

Os núcleos de Coruxo, situados na parte habitada do Monte, a saber: 

Fragoselo, do que fan dúas delimitacións. 

A estes núcleos xa previstos no Avance, en razón , como se ven de citar, da esixencia contida no 
artigo 11,2 da que se fixo mención clasificanse tamén como solo de núcleo rural, os terreos dos 
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núcleos seguintes da parroquia de Bembrive: 

Miraflores, que conserva a súa condición de NR no plan vixente 

Xestoso, ao que se lle une o de Esparramán, do que se desbota o PEMM aprobado 
definitivamente, en razón da súa inviabilidade e a inadaptación á nova Lei. 

Chans, que conserva a súa condición de núcleo rural no plan vixente. 

San Cibrao, igoal que o anterior. 

En todos os casos as determinacións de todos os núcleos rurais contemplados no presente Plan 
teñen en conta as exixencias dimanadas directamente da Lei 9/2002 (artigo 13.3), tanto para o 
núcleo orixinario como para as áreas de expansión, no seu caso. 
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GRÁFICO Nº6: A CIDADE ACTUAL 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 49 -  
 

3.1.3. SOLO URBANIZABLE 

O solo urbanizable previsto polo PXOM de Vigo correspóndese con todos os terreos do Termo 
Municipal que o Plan non clasifica como solo urbano, nin como Solo de Núcleos Rurais, nin 
como solo Rústico. En consecoencia, e tal como o considera a Lei 9/2002 (nisto, igoal a 6/1998, 
do Estado), evidentemente, coa salvedade que introduce a Reforma da Lei 9/2002 (Lei 
15/2004), sobre a posibilidade de prever solo rústico ordinario,  o Solo Urbanizable é un solo 
que, en certa medida, ven ter un carácter residual. É aquel que non é ningunha das outras clases 
de solo previstas no ordenamento xurídico vixente, que –non se debe esquecer- non acadan o 
seu estatus xurídico por mor da vontade discrecional do planeador, senón por razóns obxectivas. 
Evidentemente o solo urbanizable o é porque non é ningún dos outros tres, e nese senso 
tampouco responde á vontade do planeador; pero a diferencia dos outros –que basean a súa 
condición en riscos positivos da súa natureza (condicións obxectivas do solo urbano, condicións 
obxectivas do solo de N.R., e valores que posúen os distintos tipos de solo rústico)- o solo 
urbanizable basea a súa existencia –como dixemos- nesa condición residual, a de non ser ningún 
dos outros. 

Pero dito isto hai que suliñar que a lexislación aplicable categoriza tamén este tipo de solo. O 
presente Plan recolle algunha desas categorizacións, como imos ver. Aínda que, en teoría son 
dúas as categorías establecidas legalmente: o solo urbanizable delimitado e o solo urbanizable 
non delimitado (que, coas diferencias de tempo e lugar poderíanse equiparar ao solo 
programado e non programado doutros ordenamentos), na practica case se pode dicir que, 
conforme se dispón na Lei 9/2002 veñen ser tres as categorías de solo urbanizable, porque 
dentro do delimitado a lei prevé –e isto constitúe unha novidade importante-: 

1. O solo urbanizable delimitado xa ordenado, ou sexa o que a traveso do propio Plan 
Xeral obtén non só os parámetros elementais ou básicos que se establecen para o seu posterior 
desenvolvemento, senón a completa ordenación, incluíndo a detallada, ata o ponto de facer 
innecesaria a redacción de planeamento secundario posterior (Plans Parciais), e que polo 
mesmo, xa está pronto para a súa transformación logo da entrada en vigor do Plan Xeral. 
Posibilidade que ainda se xustifica mellor coa nova redacción da Lei de Ordenación Urbanística 
de Galicia, como se apunta no Anexo 6.1.5. desta Memoria, a respecto das novidades da 
reforma legal do ano 2004. 

2. O solo urbanizable delimitado non ordenado, que contén igoalmente os parámetros 
básicos que condicionarán a súa posterior ordenación detallada mediante a aprobación dos 
correspondentes plans parciais e a súa ulterior transformación. 

3. A Lei 9/2002 contempla igoalmente a existencia dun solo urbanizable non delimitado 
ou diferido, que é o que integraría os solos urbanizables restantes para os que o plan sinala un 
mínimos parámetro de ordenación, correspondendo o seu desenvolvemento completo aos plans 
de sectorización. 
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O Plan Xeral, entendeu como de transformación prioritaria sectores de solo urbanizable por 
diversas razóns: obtención de infraestruturas de comunicación estruturantes, expansión 
ordenada da cidade, obtención de dotacións urbanísticas senlleiras, etc. e, nese senso, entablou 
conversas cos propietarios do solo deses sectores prioritarios de cara a concertar a programación 
do desenvolvemento urbanístico. Alí onde se producíu esa concertación o propio Plan deixa 
resolta a ordenación detallada do sector correspondente. Noutros casos, onde non foi posible esa 
concertación mínima para garantir o desenvolvemento, óptase, ou ben por incluir ese 
desenvolvemento como actuación pública programada, con execución por un sistema de 
actuación directo (cuestión que só se abordou nos supostos de garantir o financiamento) ou ben 
por contar con, alomenos, aquiescencia dos propietarios posuidores do 25 % do solo do sector 
que se comprometen a constituirense en Entidade Urbanística colaboradora –dispoñendo, entón, 
como sistema de execución o de cooperación-, ou ben por non deixar ordenado detalladamente 
o sector en cuestión.  

Os sectores considerados como non prioritarios polo Plan ou aqueles nos que a iniciativa 
particular non mostrou interés e/ou vontade de desenvolver en prazos programados, ordénanse 
nos aspectos básicos para posterior desenvolvemento por medio de plans parciais. En todo caso, 
a iniciativa pública á hora de redactar o planeamento de desenvolvemento, se determina para 
aqueles sectores que o PXOM entende como prioritarios, todo elo conforme se expresa 
gráficamente nos planos do documento “Estratexia de actuación e Estudio Económico”. 

No solo urbanizable non delimitado, o plan xeral establece os criterios para a delimitación dos 
sectores correspondentes e a magnitude e condicións de uso, intensidade, dotacións, 
equipamentos, reservas de sistemas  e as respectivas conexións,  as prioridades á fin de garantir 
un desenvolvemento urbano racional.   

En de calquera xeito, e en concordancia coa letra e co espíritu da Lei 9/2002, o Plan entende que 
é co desenvolvemento do solo urbanizable (xustamente co do urbano non consolidado) como se 
pode garantir un desenvolvemento sostible da cidade e a calidade de vida dos seus cidadáns 
(artigos 46 e 47 e Exposición de Motivos III, 5). E, xa que logo, o PXOM utilizando os diversos 
mecanismos que o ordenamento xuridico lle confire, garante a consecución dos novos sistemas 
xerais (de comunicacións, de equipamentos e de espacios libres) que a cidade precisa para facer 
realidade eses fins que a lei lle atribúe ao planeamento. 

3.1.4. O SOLO RÚSTICO 

Conforme se dispón no artigo 15 da Lei 9/2002, os solos rústicos son aqueles “que deban ser 
preservados dos procesos de desenvolvemento urbanístico” 

Aínda que unha primeira lectura da lei dea a impresión de que a clasificación dun solo como 
rústico é estrictamente regulamentaria –e de que mesmo nós veñamos de considerar ese solo 
como de clasificación obxectiva-, o certo é que a Lei 9/2002 parte dunha cláusula xeral ampla 
que nen siquera esixe dunha especial protección, senón e únicamente da concurrencia de 
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calquera outra circunstancia, que conleve a comenencia da súa preservación. Por conseguinte e 
aínda que non de xeito discrecional nin de modo libérrimo corresponde ao planificador 
urbanístico a competencia, da súa clasificación, feita, iso si, á luz de diversos principios 
imanentes ao novo sistema legal. Xa que logo, a lista de supostos de protección non é taxada, 
senón enunciativa. O plan, ten que clasificar como rústicos os supostos que a Lei determine, 
pero esa clasificación como solo rústico poderá vir determinado por outras circunstancias, que o 
propio plan pondera, por mor dos estudos que sobre o medio rural se conteñen nas Memorias 
Informativas das Fases anteriores (Diagnose e Avance) e, sobre todo no documento “Estudio de 
Sostenibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico” no que se analizou con fondura a 
problemática daqueles solos que non son acaídos para seren urbanizados por mor de, por caso, 
riscos xeolóxicos, de asulagamentos, etc. Logo da aprobación da Reforma da Lei resulta 
evidente –e así se fai constar no Anexo 6.1.5. desta Memoria á hora de sinalar ou suliñar os 
cambios máis salientables da Reforma- que ese papel do planificador se ve nidiamente 
afortalado coa previsión do solo que o plan entende que se debe sustraer do desenvolvemento 
urbanístico, pesie a que non sexa necesario protexelo especialmente en función dos seus valores 
intrínsecos. 

Os supostos taxados da Lei 9/2002 fan referencia aos catro supostos explicitados no seu artigo 
15; e que, como xa se di no Anexo mencionado enriba, fan referencia aos tipos de circunstancias 
seguintes: 

- Os que fan referencia a limitacións ou servidumes para a protección das diversas 
categorías de dominio público presentes no territorio (infraestruturas de diverso tipo, 
dominio público litoral, portuario, etc.) 

- Os valores intrísecos dos terreos de carácter ambiental, paisaxístico, cultural, científico, 
histórico ou arqueolóxico, previa interposición da determinación superior dende a 
lexislación, os planeamentos sectoriais ou os instrumentos de ordenación do territorio. 

- Outros valores igoalmente intrínsecos, por caso, de carácter productivo, educativos ou 
recreativos ou calesquera outros que os fagan merecedores de protección ou cun 
aproveitamento que deba someterse a limitacións específicas, que se deban preservar 
segundo, a decisión xustificada do Plan (por caso, en Vigo, determinadas paisaxes 
agrarias, que ainda que hoxe non teñan o valor productivo que outrora tiveron, son 
importantes dende o ponto de vista medioambiental e paisaxístico, como se xustifica na 
Memoria Informativa)  

- Os terreos ameazados de riscos naturais ou tecnolóxicos, incompatibles coa súa 
urbanización, como se ven de apuntar máis atrás. 

- A concorrencia dun proceso de degradación dalgún dos valores aos que se fai referencia 
no apartado Terceiro anterior de xeito que se esixa a clasificación como rústicos dos 
terreos afectados, co gallo de facilitar eventuais actuacións de recuperación. 

En virtude desa condición non taxada dos supostos e en desenvolvemento das previsións do 
apartado primeiro do artigo 32 da Lei 9/2002, o presente Plan Xeral entende que tamén deben 
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ser clasificados como rústicos os terreos no que concorran algunha das circunstancias seguintes: 

- Desacaemento para o desenvolvemento urbanístico por mor das características 
xeotécnicas ou morfolóxicas. 

- Desacaemento para o desenvolvemento urbanístico por razón do alto impacto territorial 
que incluiría a urbanización, de xeito que non ficarían garantidas as exixencias de 
calidade e sostibilidade ambiental, propias do sistema urbanístico galego. 

En razón con todo o anterior o Plan Xeral establece para Vigo as seguintes categorías de Solo 
Rústico: 

1. Solo rústico de Protección Especial Agrario-Paisaxístico. 

Dacordo cos datos que subministrou a Diagnose exposta no Avance, Vigo é un Concello no que 
os desenvolvementos en mallas urbanas ocupan grandes espacios, configurados sobre unha 
estrutura de abas ao longo de viarios de carácter nacional ou comarcal e tramas locais, 
permitindo aínda hoxe a formación de recintos contínuos ou illados nos que aínda se manteñen, 
por mais que con menor intensidade que outrora, actividades agrarias, que aínda que hoxe xa 
non constitúan a base do sustento das familias que habitan a redor desas bulsas agrarias, si 
configurarán espacios de valencia paisaxística e medioambiental que o Plan entende que, 
alomenos durante a súa vixencia, deben ser obxecto de preservación do desenvolvemento 
urbanístico por mor da súa consideración inseparable da relación cultivo-paisaxe, memoria 
dunha paisaxe de orixe rural que hoxendía é boa definidora dos corredores paisaxísticos internos 
sobre dos que tamén gravitan valores históricos, e etnográficos, que ilustran ese inxente labor 
das sociedades precedentes que durante séculos foron quen de construir a estrutura do territorio 
–creando paisaxe histórica- que precedeu a estrutura actual. Xa que logo, son áreas que están 
ameazadas dunhas transformacións que enterrarían ese legado que o Plan xulga que non debe 
mudar, pois constitúe unha mostra viva e materializada dunhas raigañas que non deben 
desaparecer. 

2. Solo rústico de protección forestal. 

Dacordo co máis extendido, fondo e racional criterio de tratar as superficies dos bosques; isto é, 
usos productivos, mantenemento da biodiversidade e uso e disfroite social, os montes de Vigo, 
na súa inmensa maioría baixo o réxime de montes en man común, localizados nas fortes abas 
medias e altas do anfiteatro que forman as terras do T.M. de Vigo, constitúen pezas senlleiras de 
calquera desenvolvemente sostentable, por mor precisamente desas funcións que poden e deben 
xogar eses espacios forestados maioritariamente con repoboacións de coníferas e eucaliptos –só 
en contados casos mantendo a presencia de caducifolias autóctonas, amais –como no caso da 
paisaxe agraria- dos valores paisaxísticos, aínda que a valoración desta compoñente non sexa 
suficiente –segundo demostra o Estudio do Medio Rural que se elaborou en Fases anteriores- 
para atribuírenlle a estes espacios outras proteccións específicas. Esa condición de solo rústico 
de especial protección non é contradictorio coa vontade que ten o PXOM de que estas grandes 
pezas de natureza constitúan un sistema territorial que a cidade precisa, pola súa condición de 
pulmóns imprescindibles para o desenvolvemento urbano presente e futuro. Velaí que na 
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Estratexia de Actuación e no Estudo Económico se traten estes espacios de xeito semellante aos 
solos constitutivos do sistema xeral de espacios libres e zonas verdes; isto é, prevendo os 
investimentos necesarios para a súa conservación e maior posta en valor destes espacios12. En 
función desta pretensión, e concorde co tradicional método de tratamento dos sistemas xerais, o 
Plan Xeral dispón a necesidade de abordar a realización de plans especiais de protección e posta 
en valor das diferentes pezas conformadoras dese sistema territorial que son os montes do 
anfiteatro vigués. E nomeadamente, será precisa a realización de plans desa natureza para os 
montes do espacio natural do Vixiador e Madroa, para o Monte de Cotogrande, para os Montes 
de Bembrive e Beade, para a Serra do Galiñeiro e montes de Zamáns e para o espacio natural do 
Monte Alba, Chan de Brito e demais montes das parroquias de Coruxo, Oia e Saiáns. 

3. Solo rústico de protección especial de augas, canles e ribeiras.  

O Plan entende –máis alá, mesmo, das exixencias derivadas da lexislación aplicable- que é 
preciso preservar do desenvolvemento urbanístico, e tanto por razóns medioambientais como 
polos riscos que conlevaría non facelo, a complexa rede de ríos, regatos, zonas húmidas e áreas 
con risco de asulagamento, existentes nun territorio como é o vigués (con forte pluviosidade e 
topografía propicia para a multiplicación de cursos de auga), todas aquelas áreas de solo rústico 
que aínda non foran desenvolvidas urbanísticamente que se atopen nesta circunstancia. 

Nalgúns casos, os máis significativos, como o río Lagares e humedais como o do Vao, o Plan 
Xeral entendeu que independentemente desa condicións xurídica de solo rústico especialmente 
protexido, esas áreas deberían ser consideradas como formando parte do sistema xeral de 
espacios libres e zonas verdes, xuntándose coas que, sen ser legalmente exixible a protección 
(por conseguinte, asentando sobre solos urbanizables ou urbanos non consolidados), conforman 
un sistema que pode cumprir a doble esixencia de preservación e de disfroite en tanto que 
usables como áreas de lecer que deveñen no complemento ineludible de todo desenvolvemento 
urbanístico sostentable. 

Asegurar o paso das augas cara a súa conca hidrográfica natural, preservar os ecosistemas 
vexetais e faunísticos das riberias e humedais, adaptados ás canles e zonas húmidas, conservar a 
calidade ambiental do medio hídrico no seu conxunto e limitar os impactos paisaxísticos que 
poidesen producirse nestas zonas por mor da acción antrópica desacaída –que son as razóns que, 
en primeira instancia, aconsellan e/ou exixen a protección-, non é contradictorio coa previsión 
de uso e disfroite ordenado destas paraxes sempre que se deseñe acaídamente ese uso e as 
intervencións supoñan creación de novos artificios. 

No proxecto do novo PXOM mantéñense, mesmo se incrementan nalgúns casos, as franxas de 
protección dos ríos establecidas no vixente Plan Xeral, aprobado cando xa estaba en vigor a Lei 
                                                 
12 E neste senso, o PXOM non só  cinxiu o seu interés nos montes pertencentes ao Termo Municipal de Vigo, senón 
que  pretende extender esta consideración –para a súa inclusión, no seu día, nun Plan de carácter metropolitano, para 
desenvolver cando se contitúa fomalmente a Area Metropolitana de Vigo- as partes non viguesas dos montes de Chan 
de Brito e Vixiador; no primeiro caso a concertar entre os concellos de Vigo, Nigrán e Gondomar; no segundo, como 
ampliación do que o plan denomina parque metropolitano de A Madroa, a concertar co concello de Redondela. Por 
razóns de orde legal non se fan determinacións gráficas fóra do lindeiro municipal, pero é vontade do plan o poñer os 
primeiros alicerces para tal recoñecemento coa utilización da figura máis acaida dentre as previstas nestes casos na 
Lei de Ordenación do Territorio de Galicia. 
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29/1985, do 2 de agosto, de Augas, na que se establecera un réxime de servidumes de 
protección idéntico ao actual. Ditas franxas de protección acadan un mínimo de 25 metros 
perpendiculares en ambas marxes dos ríos. Durante a tramitación do PXOU-93 a Xunta de 
Galicia considerou axeitada a liña de protección dos ríos establecida nél (25 m. en cada marxe) 
atendendo ás concretas circunstancias dos distintos ámbitos. 
 
No novo PXOM, como xa se indicou, dita liña mantense e incluso se incrementa nalgúns casos. 

Si se examina polo míudo e por tramos cada un dos ríos que atravesan o termo municipal en 
relación coa cualificación urbanística establecida no novo PXOM, constátase indubitadamente 
que a franxa de protección deses cauces resulta xustificada e axeitada para o protección do 
dominio público hidráulico e dos valores medioambientais que lle caracterizan. Nalgúns casos é 
imposible extender a clasificación de solo rústico de especial protección a terreos xa 
urbanizados tempo atrás ou aos núcleos rurais (art. 32.2.d. Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
Ordenación Urbanística de Galicia -LOUG-). Noutros, increméntase a protección mediante a 
cualificación como “zonas verdes públicas” dos terreos urbanos ou de núcleos rurais máis 
cercanos aos ríos, facilitándose a súa obtención pola Administración pública a traverso das 
técnicas de xestión urbanística reguladas na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación 
Urbanística de Galicia (LOUG). 

O réxime xurídico da “zona de policía” e “servidume de protección” establecida na lexislación 
sectorial de augas aplicarase en todo caso con independenza da clasificación do solo establecida 
no PXOM.. 

 

4. Solo rústico de protección do litoral mariño e áreas intermareais. 

Preservar o dominio marítimo de accións que o deturpen é unha exixencia legal mais tamén 
unha consecoencia lóxica de calquera análise territorial elaborado con carácter previo ao 
planemento urbanístico. Xa que logo, o presente Plan Xeral entendeu como necesario proceder a 
ordenar as áreas do litoral en base a esas esixencias. 

Dacordo cos criterios dimanantes da Lei de Costas vixente, o PXOM entendeu como 
aconsellable a delimitación do solo rústico de protección litoral vigués, regularizando (sempre 
no senso de mellores garantías de protección) os lindeiros de xeito que poidesen incorporar 
espacios que poderían entrar noutras categorías de solo rústico de especial protección –enclaves 
naturais, augas, zonas de cantís de valencia paisaxística, etc-, co gallo de configurar con 
tratamento único todos os espacios de protección de borde do litoral vigués da Ría de Vigo, 
ainda non modificados ou modificados lixeiramente, pola acción humana. 

De calquera xeito e dadas as características da costa viguesa –cunha longa liña de contacto coa 
cidade- con solos urbanos e/ou portuarios, e unha extensa e intensa ocupación en áreas de 
cidade espallada, polo xeral, moi achegada ao mar en casos, xa dende vello, en casos de hai 30 
ou 40 anos, o PXOM entende que esa protección, cando se trate de solos urbanizables 
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(delimitados ou non), non debera sobrepasar, na meirande parte dos casos, os 100 metros13. En 
todo caso, e independentemente da clasificación e cualificación concreta ese é o límite que se 
propón para todas as áreas de solo rústico, porque alí onde aínda é protexible o litoral, o plan 
propón extender con medidas de protección de diverso tipo (e xeneralmente, coa consideración 
de pertenza a sistemas xerais de espacios libres), áreas que van máis alá non só dos cen metros 
senón que van máis alá dos douscentos (como acontece, por caso, no Vao, en Samil, na 
desembocadura do Lagares ou en diversos pontos da costa de Oia e Saiáns). Xa que logo, 
entendemos que está suficientemente xustificado a excepción contemplada na lexislación 
urbanística galega vixente para a reducción do largo da zona de protección de costas, para o 
caso da costa viguesa.  

5. Solo rústico de Protección de Espazos Naturais. 

Amáis dos territorios das Illas Cíes, que teñen o seu réxime especial en tanto que incorporados 
ao Parque Nacional das Illas Altánticas, de recente decraración14, os enclaves naturais que 
contempla o Plan Xeral –e que figuran grafiados nos planos de ordenación-son aqueles espacios 
de maior singularidade ecolóxica que, polo mesmo, deben ser especialmente preservados de 
accións antrópicas indiscriminadas, ao tempo que se deben prever accións encamiñadas ao 
menteñemento e, mesmo, incremento dos seus valores, nomeadamente no que atinxe ao 
arriquecemento da súa diversidade, de xeito que se poidan transmitir eses valores ás xeracións 
futuras. 

Como acontece con outras áreas de solo rústico, o Plan sempre que non se trate de corredores 
naturais significativos, entendeu que era factible –técnica e xurídicamente- a súa consideración 
de solos integrantes do sistema xeral de espacios libres, sobre todo cando estes enclaves naturais 
xurden no interior dos solos urbanos e/ou urbanizables. 

6. Solo rústico de protección de infraestruturas. 

A consideración do solo rústico especialmente protexido de infraestruturas ten por obxecto 
preservar de desenrolo urbanístico ós terreos ocupados ou ocupables por infraestruturas de todo 
tipo e as súas zonas de afección. 

Clasifícanse como tal, os solos nas afeccións dos sistemas viarios e tendidos eléctricos de alta 
tensión. Os depósitos de abastecemento pasaron de rústico de protección ordinaria a de 
protección de infraestructuras. 

                                                 
13 E, nese senso, dacordo co artigo 32 da Lei 9/2002, foi solicitada formalmente a reducción desta protección, -pois é 
de 200 m a que rexe de modo xeral-, logo da remisión á Comisión Superior de Urbanismo (CSU) no mes xullo de 
2006 dun documento específico denominado “Xustificación da reducción na liña de solo rústico de protección de 
costas de douscentos metros a cen metros, en determinados tramos da costa viguesa”, e que figura como parte 
integrante do expediente do Plan Xeral. A Comisión Superior de Urbanismo (CSU), en data do 12/12/2006 informou 
favorablemente a reducción nas zonas de Oia-Saiáns, Coruxo-Samil e Alcabre nas condicións que se citan no 
devandito acordo, informado desfavorablemente na zona de Ríos-Rotea. 
14 E que, polo mesmo semella obvia a innecesariedade de salientar os valores deste enclave natural de tan grande 
importancia – como o resto das Illas Atlánticas – medioambiental. O feito mesmo da súa declaración como Parque 
Nacional evidencia esa importancia. E o PXOM nada debe – nin podería – aportar á súa preservación, porque xa vela 
por este arquipiélago a lexislación que lle é aplicación. 
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7. Solo rústico de protección dos  xacementos arqueolóxicos. 

No  documento de aprobación inicial , a respecto do tratamento dos xacementos arqueolóxicos 
mantiña unha posición que viña definida do seguinte xeito: “O PXOM considera que as zonas 
nas que está localizados restos arqueolóxicos –coñecidos ou por descobrir- non constitúen de 
seu unha categoría de solo rústico, pois a protección dos mesmos é independente da clase de 
solo na que xurdan. Xa que logo, as zonas decraradas como de interés arqueolóxico deben 
representarse nos Planos de Clasificación Xeral do Solo e categorías de solo rústico, como unha 
“sobreprotección” aplicable a calquera clase de solo; aínda que o seu tratamento sexa distinto 
segundo a clase. Conseguintemente, a representación da protección arqueolóxica –que aparecerá 
tramada nos planos- non significa que se modifica a “clase” de solo, senón que no caso de levar 
a cabo actuacións nesas zonas –e seren estas posibles- deberán adoptarse as medidas de 
protección arqueolóxica que se regularán dentro das “Normas Xerais de Protección” da 
Normativa Urbanística do PXOM e conforme os propios termos da preceptiva autorización da 
administración sectorial que ten a competencia” 

Pero, unha vez emitido o Informe preceptivo e vinculante da dirección Xeral do Patrimonio 
Cultural de Galicia, así como o que se evacuou dende os Servizos Provinciais da Consellería de 
Cultura á que pertence aquela Dirección Xeral, estimouse que deviña obrigada a necesidade de 
prever unha modificación no modo de tratar eses xacementos. Velaí que se atenda a observación 
da administración autonómica competente e se estableza unha categoría máis de solos rústicos, a 
de protección arqueolóxica. 

Deste xeito, no caso de que os xacementos que se localicen en solos que pola súa natureza non 
sexan rústicos, a protección deberá sinalarse como unha condición de tratamento que se 
sobrepón á prevista na Ordenanza de aplicación, pero sen perder o solo a clase e categoría que o 
plan lle otorgue (urbano –consolidado ou non consolidado-, urbanizable –delimitado ou non 
delimitado-  de núcleo rural –orixinario ou de expansión...). Pero no suposto de que os 
xacementos se localicen en solos que o propio plan entende que son de natureza rústica (e se 
categorizan en función dos valores específicos), é preceptivo priorizar a súa categorización 
como solo rústico de protección arqueolóxica (sen detremento de que tamén se arbitren nel 
maiores cautelas de protección, pero que teñen que ser compatibles coas esixibles por mor de 
acobillar un xacemento arqueolóxico). 

Eis, pois, a principal novidade introducida no plan como consecuencia do periodo posterior á 
aprobación inicial, que en calquera caso non supón ningún cambio sustancial porque os cambios 
son adxetivos (modo de  representar)  e non  sustantivos (cambio de clasificación) 

En consecuencia con todo elo, e para unha mellor tratamento normativo do patrimonio 
arqueolóxico e do histórico, etnográfico e cultural, se introducen as correspondentes variacións 
no Título VIII da Normativa a este respecto, que remiten ao tratamento normativo que contén 
agora o documento do Catálogo, a súa vez perfeccionado, tanto no seu contido e estrutura como 
no seu tratamento gráfico e documental.  
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Sinálanse e asi aparecen grafitados nos planos de ordenación as áreas de protección integral e de 
respecto de cada elemento catalogado localizado con expresión da súa clave e ordenanza e grao.  

 

8.          Solo rústico de protección ordinaria. 

Á vista do contido dalgunhas alegacións procedeuse a reconsiderar a categorización dada a 
algunas zonas do solo rústico. Concretamente a aquelas que estando incluídas en áreas de maior 
superficie, non responden por enteiro á consideración que leva á concreta protección. Acontece 
isto con determinadas áreas nas que, sen darse as condicións de protección forestal, posto que 
non son áreas onde o que se persegue sexa a protección productiva da floresta, senón áreas onde 
hoxe xa se da un uso de lecer e disfroite da poboación, que precisamente para poder cumprir 
mellor esa función se lles da a condición de elementos significativos do sistema xeral de 
espacios libres do plan.  Outro tanto acontece, por caso, con algunha área da mesma función 
que, por erro se incluira en outra categoría de protección das contempladas inicialmente no plan. 

Xa que logo, e dacordo co disposto no artigo 36 da Lei  de Ordenación Urbanística e Protección 
do Medio Rural de Galicia, se deben categorizar como de Protección Ordinaria. Por 
conseguinte, e para mellor cumprir coa función que determina o PXOM para as mesmas, nelas 
deberá autorizarse a instalación de pequenas edificacións (acordes coa integración no medio 
concreto) destinadas a servizo dos respectivos parques (aos que no plan se califican como 
“forestais”, por se situar no interior de zonas de solo rústico de protección forestal). 
Referímonos a servizos hixiénicos, pequenas instalacións de restauración e/ou baiucas, etc.; 
instalacións que, por máis que se instalasen en superficies consideradas como sistema xeral de 
espacios libres, non serían permitidas por aplicación directa da lei verbo das outras 
categorizacións do solo rústico. 
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3.2. A ESTRUTURA XERAL DO TERRITORIO15  

3.2.1. O MARCO TERRITORIAL E METROPOLITANO 

A cidade de Vigo é o núcleo dunha área metropolitana en proceso de formación que se atopa 
situada no centro xeográfico da Eurorexión Galicia-Norte de Portugal. Ambas circunstancias 
inflúen directamente no crecemento e desenvolvemento económico e urbanístico e por estes 
motivos non só están moi presentes tanto na análise estrutural como nalgunhas das principais 
determinacións que se fan no documento para tramitar do Plan Xeral, senón que, mesmo, se 
consideran como cerne ou estratexia xustificadora do propio modelo territorial e urbanístico do 
Vigo do inmediato porvir. 

É dicir, a estrutura urbana que se define no presente documento ten a súa orixe non somentes na 
análise dos problemas e oportunidades da propia cidade senón tamén na consideración das 
oportunidades e necesidades que se derivan da súa posición e características dentro do 
fenómeno metropolitano e da eurorexión Galicia Norte de Portugal, da que Vigo e a súa área 
funcional constitúen o centro xeográfico e, mesmo, estratéxico, como se vai ver de seguido. 

• A cidade de Vigo. Centro dun área metropolitana en acelerada formación. 

O fenómeno metropolitano maniféstase por un dinamismo demográfico e económico que 
sobrepasa os lindeiros municipais. As crecentes relacións entre os distintos municipios que 
constitúen a aglomeración metropolitana de Vigo, están a provocar un aumento tendencial dos 
fluxos de persoas e mercadorías entre eles. Neste último sentido apréciase o proceso de 
consolidación dunha “ cunca de transporte” onde se producen desprazamentos recurrentes xa de 
certa importancia, así como movimentos pendulares cotiáns de persoas e de mercadorías. 

O trasporte, as comunicacións, as infraestruturas e os servizos son os contidos primeiros de todo 
plan que inclúa a escala metropolitana. Pero tamén as dotacións, os equipamentos e a análise 
demográfica, económica e de vivenda  ou o entendemento como sistema ambiental teñen unha 
referencia constante no feito metropolitano. 

Así, pois, en termos funcionais e físicos, a aglomeración urbana de Vigo transcende amplamente 
os estrictos límites municipais. Moi diversos estudios mostran que a área se atopa, mesmo 
sobardándoas, no que poderíamos denominar fases características iniciais de todo proceso de 
metropolitanización, apreciándose xa unha incipiente fase de subordinación centrada na vivenda 
pero tamén na localización de actividades económicas, industriais e turísticas. 

                                                 
15 Como Anexo ao apartado 6.1.4. e seguindo as indicacións dos Técnicos municipais da Xerencia de Urbanismo, 
refúndese o análise contido na Memoria Informativa, que recolle e desenvolve un Estudo de Tráfico e Circulación. 
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• A singularidade xeográfica da área de Vigo. 

Unha característica principal da aglomeración viguesa é que o seu sistema de asentamentos se 
atopa fortemente condicionado pola xeografía. Cunha extensión de 14.000 hectáreas de auga 
abrigada, e protexida polas illas Cíes do mar aberto, a Ría forma un excelente porto natural que 
está na orixe da mesma cidade constituíndo o seu elemento máis emblemático.  

A Ría é tamén o espacio contorno no que medraron a maioría dos principais núcleos urbanos da 
zona. Pero amais diso a Ría, xunto coa presencia dos outeiros do monte da Guía e o monte do 
Castro, e tamén a aba montañosa tan próxima ao litoral, condicionou a morfoloxía do desenrolo 
urbano de Vigo e da súa rede de transporte. 

As comunicacións con Ourense e Madrid tiveron que cruzar, dende o principio, esta barreira 
montañosa. De maneira que o espacio que se sitúa ao leste da mesma, isto é, o val do Louro, 
sempre tivo unha directa relación con Vigo. É este val do Louro o principal eixo de relación- 
viario e ferroviario- co norde de Portugal; el acobilla algunhas das actividades industriais máis 
dinámicas da zona téndose convertido nunha outra área de expansión da cidade de Vigo e unha 
das pezas fundamentais da área metropolitana. 

A prolongación da autoestrada AP-9 ata Tui e o seu enlace coa rede viaria de alta capacidade de 
Portugal víu a reforzar este papel. O val do Louro acolle tamén a traza do ferrocarril actual de 
relación coa meseta e con Portugal e varias instalacións ferroviarias de primeiro orde. A traza do 
ferrocarril de altas prestacións de relación con Portugal tamén decorrerá en parte por él. A 
accesibilidade privilexiada desta zona reforza a súa integración na área metropolitana de Vigo e 
tamén explica a presencia de actividades económicas e o protagonismo industrial da zona. 

A grandes riscos estas son as características do medio físico en que se sitúan os asentamentos da 
área de Vigo. Sen considerar Pontevedra e o seu propio hinterland16, o conxunto de municipios 
que forman a aglomeración metropolitana, entendida esta no senso máis estricto, acollen xa 
hoxe unha poboación aproximada de 500.000 habitantes. Tres quintos desa poboación residen 
no municipio de Vigo. A maioría dos municipios da área funcional atópanse xa integrados na 
Mancomunidade da área intermunicipal de Vigo que constitúe, polo de agora, o único xérmolo 
administrativo da futura área metropolitana e dos seus correspondentes entes xestores de 
servizos supramunicipais. 

Apréciase polo tanto unha orde metropolitana redioconcéntrica baseada en coroas con orixe na 
cidade de Vigo. A medida que a distancia ao centro e á ría aumenta, a poboación polo xeral 
diminúe observándose en liñas xerais un degrao demográfico neste sentido. 

A área de Vigo ten outra singularidade máis. É a heteroxeneidade que se observa entre as 
distintas zonas que a compoñen. Nela coexisten áreas extensamente urbanizadas (Vigo, Porriño, 

                                                 
16 Que, en boa lóxica, habería que facelo, posto que os intercambios entre ámbalas dúas áreas –Pontevedra e Vigo- 
son cada vez maiores, de xeito que se tería que abordar esa condición de área metropolitana extensa ou rexión urbana 
que conforman as áreas funcionais de ámbalas dúas cidades, xunto con Vilagarcía e o Salnés, cuestión esta que, 
dalgún xeito xa está contemplada no documento de Avance das “Directrices Territoriais”, que ven de elaborar a 
C.P.T.O.P.V. 
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Redondela, Cangas, Baiona...) con áreas que alternan espacios rurais e urbanos (Nigrán, 
Gondomar, Mos, Soutomaior, Salceda de Caselas, Salvaterra, ....). Xunto a estas dúas clases de 
áreas atópanse tamén aqueles municipios que aínda non se incorporaron plenamente os procesos 
de urbanización e que aínda poden considerarse como espacios rurais. Esta terceira tipoloxía 
engloba aos municipios rurais do interior; e dicir a Fornelos de Montes e Pazos de Borbén. 

• Os problemas dunha área metropolitana en formación. 

A fase inicial na que se atopa a área metropolitana é un momento aquelado para analisar os 
problemas e traballar nas súas solucións. Dende o planeamento urbanístico obsérvase a 
necesidade de estudiar e propoñer solucións conxuntas, fundamentalmente na área de 
infraestruturas e tamén, aínda que en menor medida, en aquelas situacións que se caracterizan 
polo seu rango netamente supramunicipal. Trátase, en definitiva, de levar á práctica o que 
nalgunhas lexislacións municipais se entende por concertación intermunicipal e que na 
lexislación urbanística galega se denomina coordenación entre os distintos planeamentos 
urbanísticos, e/ou instrumentos de ordenación do territorio (nomeadamente os plans e proxectos 
sectoriais) 

O Plan Xeral recolle a necesidade desta coordenación e propón unhas liñas de intervención 
conxunta, especialmente no sistema de comunicacións, de parques naturais e no sistema de 
equipamentos que se concretan en propostas de actuación que se someten a información pública 
e, polo tanto á discusión cos municipios que forman parte da aglomeración metropolitana 
viguesa, integrados ou non integrados na Mancomunidade da Área intermunicipal de Vigo. 

• As Infraestruturas. 

A organización dun espacio metropolitano depende, en primeiro lugar, de cais sexan as súas 
infraestruturas, as actuais e as futuras. En particular, da forma e características da rede de 
infraestruturas e transporte. As infraestruturas confiren accesibilidade aos distintos pontos do 
territorio. E sabido é que esta é unha cualidade que dota de valor diferencial aos espacios 
urbanos, que inflúe decisivamente na localización de usos e actividades e , por extensión, na súa 
estrutura territorial e na xerarquización funcional dos espacios. As infraestruturas, é evidente, 
son o soporte que permite a canalización do tráfico e definen o modo en que se realizan os 
desprazamentos que teñen lugar nunha área metropolitana. Constitúen, polo tanto, un elemento 
estruturante de primeiro orde no que se apoian outros cuxa dimensión supramunicipal precisa da 
accesibilidade que aquelas lle proporcionan. 

O primeiro problema é que a rede principal da infraestruturas da área de Vigo ten importantes 
carencias. Ben porque é imcompleta, - caso da rede viaria-, ben porque é insuficiente- caso da 
rede de transporte colectivo de ámeto metropolitano-, ben porque ten significativos problemas 
estruturais- caso da rede ferroviaria-, ben porque require dunha modernización e ampliación nas 
súas instalacións- caso do aeroporto de Peinador. O Plan Xeral recolle as solucións a esas eivas 
no que atinxe ao concello de Vigo e apunta aquelas que se deben resolver no eido da área 
funcional, como imos ver. 
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• Sistema viario metropolitano. 

No documento para aprobación inicial dicíase: “A rede viaria principal é incompleta porque 
falta aínda a realización dalgúns dos seus elementos básicos. Os máis destacados son o 
denominado segundo cinto17e a prolongación do túnel de Montero Ríos ata o seu enlace co 
primeiro cinto en Bouzas18. Desta maneira, defínese o cinto litoral soterrado que ademais de 
configurar unha referencia básica do sistema viario metropolitano mellora substancialmente os 
accesos ás distintas pezas que forman o porto; dende os peiraos comerciais de Guixar ata ás 
dársenas de Bouzas e a terminal de transbordadores”. 

A rede viaria principal é incompleta tamén porque algúns dos seus elementos básicos non 
posúen os enlaces axeitados coa rede urbana de primeiro orde, ben porque non permiten tódolos 
movimentos, ben porque son inexistentes. Estes problemas atópanse fundamentalmente na 
autovía do Val Miñor, pero tamén no enlace de Puxeiros19 ou mesmo na penetración da 
autoestrada na cidade de Vigo en Teis20, ou a variante da A-55 (Avda. de Madrid)21, por citar os 
casos máis evidentes. 

A rede viaria principal urbana, interior á cidade de Vigo, precisaba dun elemento que vertebrase 
e mellorase as comunicacións no denominado Vigo exterior, ou cidade espallada, chamada en 
ocasións o Vigo rururbano, periurbano ou das parroquias. Un elemento artellador, básico e 
imprescindible que permitise a relación directa da cidade central coas estradas e eixos 
tradicionais e novos que a conectasen co alfoz metropolitano. Esas carencias virá a resolvelas o 
vial denominado polo PXOM como “Ronda de Vigo”, peza infraestrutural senlleira no eido das 
comunicacións de cidade futura, polo tanto, peza insustituible para a concreción do modelo de 
cidade deseñado polo presente Plan Xeral, mesmo tal como defintivamente se recolle logo de ter 
tido en conta algún dos aspectos máis relevantes e acertados das alegacións presentadas  este 
respecto, como teremos ocasión de ver máis adiante, así como no documento da  Memoria de 
Participación, nos Informes correspondentes ás ditas alegacións 

E como complemento fundamental da rede viaria de primeira orde, a aglomeración 
metropolitana viguesa necesitaba un desenrolo e modernización importante da súa rede 
secundaria de estradas e de vías urbanas, que é a que se contén na ordenación do presente Plan, 
que a modo de nova malla dea sentido mais racional ao desenvolvemento e funcionalidade ás 
comunicacións. 

                                                 
17 Agora mesmo xa concluído e en servicio na totalidade do seu treito entre a AG-57 e o enlace co 1º Cinto. 
18 O enlace entre o actual túnel e a AP-9 xa entrou en servicio. 
19 O coarto anelo do nó de Puxeiros xa entrou en servicio. 
20 Penetración que se deixa resolta na ordenación do presente PXOM, coa previsión dun anelo que integra os accesos 
dende a Avda. Buenos Aires a autoestrada AP-9 en dirección ao centro da cidade, cuxa conversión en vía urbana se 
propón. 
21 Unha vez adoptada a decisión polo Ministerio de Fomento de construir unha variante da que decorre sinuosamente 
polos concellos de Mos (en Tameiga) e Vigo (Cabral, Bembrive, Lavadores e Sárdoma), obrigadamente pensada para 
a súa construcción en túnel dende Tameiga a Bembrive,  o  PXOM xa estudou o mellor trazado no treito vigués que 
se desenvolve en superficie, para enlazar coa futura Ronda e actual Arquitecto Palacios e, xa que logo, dispor a 
mellor integración da nova vía na estrutura viaria primaria da cidade. Esta solución foi debatida na reunión entre 
Técnicos do Ministerio de Fomento e do Equipo Redactor do Plan Xeral, á que se fai mención na contestación ao 
Informe da Demarcación de Carreteras del Estado emitido con anterioridade á aprobación inicial segundo figura no 
capítulo 6.2.1.4.2. do Anexo Procedimental. 
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O enfoque metropolitano realizado no Avance xa aconsellaba que o primeiro criterio de 
intervención en materia de infraestruturas fose, pois, o de completar a rede principal da área 
metropolitana que, na actualidade, se localiza, maioritariamente no municipio de Vigo. E daquel 
criterio deducíanse xa unha serie de actuacións vitais para satisfacer as necesidades de 
desprazamento de persoas e de mercadorías e favorecer o desenrolo futuro da cidade, actuacións 
que agora se recollen na ordenación do presente PXOM, amais doutras actuacións derivadas 
daquelas que se concretan nunha rede secundaria igoalmente completa, de xeito que a rede 
viaria poida actuar como un único sistema funcional. A rede secundaria da área metropolitana 
que é a que permite o acceso e comunicación entre os núcleos do alfoz metropolitano ten na 
actualidade importantes afogamentos. Primeiro nas travesías urbanas, ante a inexistencia de 
rondas ou variantes ou de camiños alternativos. Logo na insuficiente capacidade dalgunhas 
estradas existentes. Isto aconsellou a realización, nalgúns casos, de variantes, porque estas 
carencias afectan negativamente non só o tráfico metropolitano senón que son elas mesmas 
unha das causas dos problemas con que se atopan os tráficos de menor percorrido e locais e dos 
problemas de conxestión que afectan a algúns núcleos, especialmente no Val Miñor e en 
Redondela. 

No Gráfico nº 7, que se acompaña de seguido, déixase reflectido o esquema da estrutura viaria 
da área metropolitana e no Gráfico nº 8 o esquema da rede viaria básica da cidade. Esta, 
xuntamente coa rede de segundo orde, ámbalas dúas reflectidas nos Gráficos nº 9 (redes viarias 
en relación co solo urbano consolidado), Gráfico nº 10 (redes en relación co solo urbano non 
consolidado), Gráfico nº 11 (redes en relación co solo urbanizable) e Gráfico nº 12 (redes en 
relación co solo rústico), conforman o esquelete de infraestrutura viaria ao que nos vimos de 
referir, sobre cuxas características voltarase máis adiante. 
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GRAFICO 7: PLANO DO VIARIO DA AREA METROPOLITANA 
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GRÁFICO 8: CIDADE ACTUAL E SISTEMA PRIMARIO DE COMUNICACIÓN 
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GRÁFICO 9: SUC E VIARIO ESTRUTURANTE PROPOSTO 1º E 2º NIVEL 
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GRÁFICO 10: SUNC E VIARIO ESTRUTURANTE 
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GRÁFICO 11: SUBLE DELIMITADOS E VIARIO ESTRUTURANTE  
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GRÁFICO 12: SOLOS RÚSTICOS E VIARIO ESTRUTURANTE  
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• A rede metropolitana de transporte colectivo. 

Se ben escapa, con claridade, ás determinacións do planeamento urbanístico, considérase que a 
rede de transporte colectivo de ámeto metropolitano debe desenrolarse e tentar resolver as 
necesidades futuras de desprazamento da área metropolitana. Esta rede de transporte colectivo 
inclúe, obviamente, o transporte marítimo da Ría. 

Ao comenzo dos traballos de redacción do presente Plan Xeral estivo en fase de estudio a 
viabilidade técnica e económica de implantar un modo de transporte de capacidade intermedia, 
do tipo dun tren lixeiro ( metro lixeiro ou tranvía moderno ) na conurbación de Vigo. Nunha 
primeira fase este modo de transporte implantaríase na cidade de Vigo. Nun futuro, o 
funcionamento integrado dos distintos municipios que configuran a área metropolitana 
necesitará dun modo de capacidade intermedia que pode ser de tipo do metro lixeiro ou de 
autobuses en plataforma reservada naqueles treitos onde a saturación circulatoria así o 
aconselle. Esta implantación do modo de capacidade intermedia na área metropolitana 
enténdese dende o PXOM que podería realizarse en sucesivas fases de actuación. Primeiro, a 
traveso dunha plataforma reservada localizada nos treitos máis conflictivos. Logo, no caso de 
que a demanda así o aconsellase, pódese desenvolver a traveso dun metro lixeiro. 

En calquera caso, esta rede de transporte colectivo de capacidade intermedia debería integrarse e 
conectarse coas restantes redes a través de estacións de intercambio modal, nun marco de 
complementariedade e coordenación con outros modos de transporte. No Avance de 
Planeamento xa se apuntaba a necesidade de que estas estacións deberían estar ben localizadas 
en relación á rede viaria e que deberían dispor duns cómodos accesos peonais e dunha aquelada 
integración na trama urbana. O PXOM que agora se tramita dispón esas estacións intermodais 
ou intercambiadores en puntos clave da cidade, xusto onde os corredores metropolitanos acadan 
os lindeiros da cidade compacta e/ou onde morren outros modos e medios de transporte. Así, 
dispoñense os seguintes: 

- Nas estradas dende o Norte e o Leste, en Guixar (Teis); na Estación Ferroviaria do 
futuro AVE; na zona portuaria, no lugar onde se propón a localización da Estación de 
Ría, a situar xuntamente na área de Montero Ríos. 

- No Leste na área onde se atopan os viais de Ronda e futuro acceso ao aeroporto 
(Alvarez) e na área do Meixoeiro. 

- No Sur, na Avda. de Madrid (actual Estación de Autobuses), xunto coa nova estación 
ferroviaria de carácter loxístico que se preve en Sárdoma, para o Ave e que da servizo a 
saída sur de alta velocidade 

- No Oeste, na zona de Balaídos e no encontro da Ronda co vial que, saíndo da Avda. 
Portanet, se dirixe á Avda. da Universidade (Telleira). 
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- Actualmente estase a considerar por parte da Xunta de Galicia a posibilidade de 
implantación dun metrotren na área metropolitana de Vigo. De existir capacidade 
económica nada debe coutar esta realización, que  -entende o Plan – non debe ter 
cortapisas no presente planeamento para se desenvolver no que respeita ao territorio 
vigués sobre os mesmos supostos denantes apuntados de intermodalidade. 

• A rede ferroviaria. 

A rede ferroviaria ten importantes deficiencias estruturais polo trazado en fondo de saco da liña 
de viaxeiros e a de mercadorías que convirten Vigo nunha estación termo e non pasante. Esta 
circunstancia dificulta extraordinariamente que o ferrocarril poida desenvolver o seu potencial 
vertebrador da Eurorexión. 

Pero xunto a deficiencia importante para o futuro da Eurorrexión,cuxa solución contemplan, ao 
parecer, os plans do Ministerio de Fomento, hai que engadir que o Plan Director de 
Infraestruturas propón a conversión do ferrocarril actual nun ferrocarril de altas prestacións. 
Esta transformación do ferrocarril que o convertiría nun novo modo de transporte, disminuiría 
considerablemente os tempos de viaxe entre as cidades galegas e ha situar en menos de tres 
horas a duración do desprazamento entre Vigo e Madrid, sexa cal sexa a situación elexida para 
entrar o AVE en Galicia. 

As oportunidades que se derivan deste novo escenario son múltiples. A primeira é que cando 
isto sexa así a cota de participación do ferrocarril nas viaxes de media distancia medrará 
espectacularmente a conta do avión. A segunda é que a estación ferroviaria de viaxeiros de Vigo 
convertirase na principal porta da cidade e da área metropolitana podendo formalizar unha das 
súas áreas centrais máis significativas. A terceira é que se facilitarán extraordinariamente os 
desprazamentos entre as distintas cidades da Eurorexión que disfroiten deste servizo ferroviario, 
de maneira que poderían funcionar case que como única aglomeración, xerándose novas 
economías de escala e probablemente unha certa especialización funcional de cada unha delas. 

Hai aproximadamente algo máis dous anos, cando se redactaba a Memoria Xustificativa do 
PXOM para o documento para aprobación inicial, dicíase: “O escenario desta reconversión non 
se atopa aínda fixado con absoluta precisión por parte do Mº de Fomento, que logo tanto tempo 
no que semellaba adiar a solución pasante do ferrocarril do Eixo Atlántico –que non se 
desbotaba pero que tampouco se programaba, a hora de redactar esta Memoria (finais de 
novembro de 2004), xa se pode afirmar que existe a vontade do Mº de Fomento de acometer a 
realización desta infraestrutura tantas décadas arelada polos vigueses, porque se entende, a fin e 
por todos – que sen a súa realización é difícil progresar nas relacións entre Galicia e o Norde de 
Portugal, xa que logo, facer de Vigo unha estación pasante e tender a vía para a alta velocidade 
entre Vigo e a fronteira, supón facer desta liña o eixo ferroviario de Alta Velocidade da 
Eurorrexión. Porén, dende o PXOM tíñanse que ter en conta estes feitos de tan grande 
significancia e, por iso se deseña unha solución para a estación de viaxeiros que sen desbotar 
ningunha das opcións elexidas para a continuación dos tráficos con destino a Portugal (xa que 
para o AVE de concexión coa Meseta o PXOM entende que é esencialmente correcta a solución 
coñecida de enlace de Vigo con Ourense a traveso de Pontevedra e Cerdedo) que requiren da 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 71 -  
 

solución pasante en principio con dúas posibles cotas ben diferentes (unha máis ou menos, a 
cota actual e outra a cota –8 da actual (en razón de que se escollese a solución de enterrar as vías 
entre Teis e Urzaiz ou non), logo das conversas co Mº de Fomento, chegouse á solución de 
definir as vias a partires da saída do túnel de A Madroa, de xeito que se faga posible a 
eliminación da barreira que hoxe conforman as liñas do ferrocarril e tamén a autoestrada AP-9. 
Unha vez que esta se poida convertir en vía urbana e tamén que se vaia definido o ferrocarril, e 
facilitando as solucións de comunicacións transversais con novas infraestruturas (pontes, falsos 
tuneis, etc) , eliminarse ou minorarse ese efecto barreira”.  

Neste momento, e como consecuencia das aportacións feitas ao respecto polo PXOM sobre a 
traza e cotas da entrada do ferrocarril de Alta Velocidade do Eixo Atlántico en Vigo (entrada 
norte), foi subscrito en data de 03/03/2006  o documento de “Acordos alcanzados entre a 
Secretaría de Estado de Infraestructuras e Planificación do Ministerio de Fomento, a 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes da Xunta de Galicia e o 
Concello de Vigo en relación ao acceso norte do Eixo Atlántico de Alta Velocidade á Cidade de 
Vigo”. Estes acordos abriron a aposibilidade de dar resposta á reiterada demanda da cidadanía 
viguesa de resolver coa chegada da Alta Velocidade a Vigo, a integración das infraestruturas de 
transporte - ferroviaria e viaria-, na trama urbana e superar a factura que historicamente supuxo 
no noroeste da cidade. En calquera dos casos, o contido destes acordos  supoñen, de momento, 
unha primeira aproximación de criterios que serán desenvolvidos nun futuro Protocolo ou 
Convenio a subscribir entre as tres Administracións,- tal e como se recolle no punto 7º do 
documento asinado en marzo de 2006-, se ben neles instábase á procura da mellor solución para 
a integración urbana do treito de 2,4 km de acceso ferroviario a Vigo excluído do Estudio 
Informativo “Eixo Atlántico de Alta Velocidade. Tramo Vigo-Pontevedra” (aprobado a efectos 
de información urbanística e avaliación ambiental o 24/07/02, e aprobado definitivamente polo 
Ministerio de Fomento o 29/03/2006). 

Porén, no informe remitido o 5 de xuño de 2006 pola Dirección General de Ferrocarriles do 
Ministerio de Fomeno sobre o documento do Plan Xeral aprobado provisionalmente en maio de 
2006, indicábase que a solución nel incorporada resultaba incompatible co acordo susbscrito en 
marzo de 2006, ademáis de non contempla-los aproveitamentos urbanísticos sobre solos 
susceptibles de ser aportados polo Ministerior de Fomento a fin de financia-los custos xerados 
polas actuacións de integración da infraestructura ferroviaira nesta parte da cidade. Lonxe de 
afondar nas disquiscións que houbo de suscitar este informe, e que se recollen no anexo 
procedimental (capítulo 6.2.7.4.), dende o Plan Xeral constatosuse a dificultade material que 
supuña a indefinición dos propios trazados en relación ó seu momento de redacción. 

Non obstante, tras posteriores reunións celebradas entre as tres Administracións, e coincidindo 
completamente co criterio adopotado pola Oficina Técnica Municipal a estes efectos, optouse 
pola remisión a un Plan Especial que artellase a solución da integración urbana do trazado 
definitivo do Acceso Norte do Ave. Este instrumento de planeamento recibiu da denominación 
de Plan Especial de Infraestruturas, Dotación e Reforma Interior do Acceso Norte do AVE, 
asumindo as funcións dun Plan Especial de Infraestruturase e Dotación respecto da ordención da 
infraestrutura ferroviaria e de accesos propiamente dita, e as funcións dun Plan Especial de 
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Reforma Interior na integración da devandita infraestrutura dende renovación de tecidos 
urbanos adxacentes que se inclúen na delimitación. 

No que atinxe á saída Sur, adopotouse a solución requirida no acordo subscrito en data de 20 de 
marzo de 2007 polo Consello da  Xerencia Municipal de Urbanismo e que tivo por asunto o 
informe do “Estudio Informativo do Eixo Atlántico de Alta Velocidade: Acceso Sur: O Porriño-
Vigo” aprobado provisionalmente pola Dirección General de Ferrocarriles o 16/02/2007. Esta 
determinación propiciou a subsitutución do trazado parcialmente soterrado contido no 
documento de Plan Xeral aprobado provisionalmente en maio de 2006, por un trazado 
completamente soterrado coincidente na súa dirextriz coa da Avenida de Madrid que xira baixo 
a aliñación da rúa Vázquez Varela para a o acceso á estación de Vigo-Urzáiz, esta alternativa 
comportaría a execución dun túnel de 8.905 m. 

Doutra parte, o plan asegura para a nova estación o carácter de Estación intermodal de Urzaiz, 
capaz de integrar o transporte colectivo por estrada de medio e longo percorrido e tamén o 
urbano e o metropolitano, nun espacio integrado, de xeito que non sexa necesario que eses 
tráficos de autobuses con orixe e destino fóra da cidade teñan que penetrar na rede urbana como 
acontece hoxe, xerando así un espacio de centralidade urbana de grande riqueza formal e 
funcional; espacio que ven garantido polas previsión e acordos contidos no convenio outrora xa 
ultimado entre o concello e RENFE. E todo elo acaendo e concordando as solucións aos 
problemas que xenerará a alta velocidade coas solucións axeitadas para a mellor ordenación 
dunha peza urbana, repetimos, de extraordinaria centralidade e, polo mesmo, de inorme 
significado para o conxunto da cidade de Vigo. 

• A Eurorexión Galicia-Norte de Portugal 

A cidade de Vigo e a súa área funcional forman parte da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. 
A Eurorrexión acolle unha poboación de arredor de 7 millóns de habitantes e ocupa unha 
extensión de 50.853 kilómetros cadrados. A Rexión Norte de Portugal cunha poboación do orde 
de 4,2 millóns de habitantes e os residentes en Galicia que superan lixeiramente os 2,7 millóns. 

A Eurorexión pódese dicir que hoxe só se artella a traveso da autoestrada- AP-9- que une as 
cidades do Eixo Atlántico. Dispón de catro aeroportos ( Porto, Santiago, Vigo e A Coruña ) e de 
sete portos marítimos (Ferrol, A Coruña, Vilagarcía, Marin, Vigo, Viana e Porto –Matosinhos-). 

Estudios diversos, incluídos os que se contiñan xa no Avance do Plan Xeral, mostran o 
potencial de desenvolvemento e dinamismo económico da Eurorexión que constitúe, ademais, 
unha das rexións transfronteirizas europeas máis homoxéneas. 

• As oportunidades de Vigo 

A cidade de Vigo (ou se se quere o eixo Vigo – Pontevedra), atópase situada no centro 
xeográfico do eixo Atlántico que ten os seus extremos en A Coruña-Ferrol, polo norte, e en 
Porto e Braga polo sur. Esta localización singular constitúe unha das maiores oportunidades de 
Vigo na medida en que poida converterse nun dos centros de servizos principais deste espacio 
económico. 
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A accesibilidade da poboación atópase garantida pola presencia da Autoestrada AP-9 e da 
nacional N-550, que conectan coa rede portuguesa. A prolongación da Autoestrada AP-9 dende 
o Rebullón ata Tui, hoxendía xa en servizo, está a reforzar esta accesibilidade. A rede viaria de 
alta capacidade -da que forma parte a AP-9- permite “ achegar” a poboación da Eurorexión á 
área de Vigo de maneira que unha maioría –próxima aos 4 millóns de habitantes- se atopa 
incluída nunha isócrona dentre unha hora e unha hora e media, para viaxes realizados por 
estrada. Este tempo de desprazamento permite a xeración de viaxes de ida e de volta nun mesmo 
día, realizados por motivos de servizos esporádicos, negocios e de consumo. Trátase dun tempo 
de viaxe que é habitual en movementos recurrentes e cotiáns que teñen lugar nas grandes 
aglomeracións metropolitanas e que é compatible cos motivos de viaxe anteditos e con algúns 
outros adicionais  ( lecer, cultura, formación, traballo...) 

As oportunidades que se derivan desta posición privilexiada de Vigo dentro da Eurorrexión 
constitúen un dos elementos clave para a configuración da ordenación do presente PXOM e son 
o fundamento de algunha das principais propostas de calificación de solos para actividades 
económicas. 

• A importancia do ferrocarril. 

Xa se mencionou que o fortalecemento da Eurorrexión, constituída por unha rede de cidades 
medias, require tamén que o ferrocarril ocupe o lugar que lle corresponde dentro do sistema de 
transportes. Este plantexamento dedúcese non somentes da análise realizada no Plan Xeral 
senón do expresado no Libro Blanco da Comisión Europea “ A política europea de transportes 
de cara al 2010: la hora de la verdad” publicado en septembro do 2001. Un dos principais 
criterios mencionados no Libro Blanco é “ revitalizar o ferrocarril” tanto dende o punto de vista 
de pasaxeiros como de mercadorías. 

Outros criterios do Libro Blanco son “ Materializar a intermodalidade” e “Realizar a rede 
transeuropea de transportes”. O recurso á intermodalidade reviste unha importancia fundamental 
para o desenrolo de alternativas competitivas ao transporte por estrada. Por outra parte, a 
Comisión propón “ a supresión dos pontos de estrangulamento no sector ferroviario” e crear “ 
itinerarios e nodos de transporte prioritarios” así como “ reforzar a accesibilidade das rexións 
periféricas”. 

Dacordo con estes criterios a Comisión Europea entende que “ o aumento das distancias para 
conectar ás metrópoles de toda a Unión (......) require unha eficaz potencia de transporte rápido 
de viaxeiros. Esta rede inclúe liñas de alta velocidade, incluídas as liñas adaptadas, así como 
conexións e sistemas que permiten a integración dos servizos de transporte aéreo e ferroviario e 
os aeroportos. Para acadar este obxectivo, é preciso (.......) desenrolar unha rede ferroviaria de 
alta velocidade.” 

A aplicación destes criterios na redacción do Plan Xeral concrétase, como xa se adiantou na 
proposta de creación dunha estación multimodal na actual ubicación da estación ferroviaria de 
viaxeiros e na que prolonga a liña ferroviaria do Eixo Atlántico dende esta estación ata enlazar 
coa rede ferroviaria de altas prestación do norte de Portugal, nos que se acordou co Mº de 
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Fomento ao que se fixo denantes mencióne que en síntese son:  

1º) Acaemento da Estación de Urzaiz como estación pasante, de xeito que o AVE que unirá A 
Coruña con Vigo teña continuación cara o Sur de Galicia e, sobre todo, cara a Portugal, 
converténdose así en eixo básico de comunicación da eurorrexión. 

2º) Que esa nova Estación, que terá as vías definidas alomenos catro (4) metros sobre a cota das 
vías actuais, para poder facilitar a construcción do túnel por baixo da rúa Vázquez Varela, terá o 
carácter de Estación Intermodal, pois nela se inserirá a nova Estación de Autobuses de Vigo, 
conectándose acaidamente as dúas, facendo accesible a dita estación de autobuses a todo tipo de 
tráficos de pasaxeiros (urbanos, de proximidade e de longo percorrido), prevéndose igoalmente 
un cumprido aparcamento que actuará como intercambiador de transporte. Todo elo requerirá a 
construcción dunha nova Estación na que tamén está prevista a instalación dunha superficie 
comercial e de servizos convertíndose así a de Urzaiz en unha Estación integrada. 

3º) Que o trazado da saída polo concello de Vigo decorrerá polos solos que o PXOM reserva 
para esta nova e transcendental infraestrutura para a área metropolitana, para a eurorrexión e, xa 
que logo, para a cidade. 

4º) Que a implantación do tren de alta velocidade así concebido faráse cos mínimos impactos 
posibles, comprometéndose o Ministerio a desenvolver os proxectos da desimpactación que 
elabore o concello; en primeiro lugar para eliminar o efecto barreiro na parroquia de Teis e, con 
posterioridade proxectando a saída sur cos mínimos impactos ambientais. 

 

• A estrutura urbana proposta dedúcese tamén do enfoque metropolitano e eurorexional 

O feito de que Vigo sexa o núcleo dunha área metropolitana en formación e de que se localice 
no centro xeográfico do Eixo Atlántico e da eurorrexión é unha condicionante de primeira orde 
na elaboración da estratexia de intervención do Plan Xeral por canto a análise da estrutura 
urbana e a totalidade das propostas estruturais enténdense somentes se se incorporan ambas 
escalas de análise, a metropolitana e a da Eurorrexión. 

Dende o ponto de vista das dotacións e dos espacios libres o enfoque metropolitano e 
eurorrexional prantexa a oportunidade de situar en Vigo aquelas dotacións, equipamentos e 
espacios de lecer de rango supramunicipal que necesitan disfrutar dunha boa accesibilidade e 
dunha posición xeográfica central. 

Actuacións destas características son, por caso, a proposta dunha Cidade Deportiva de ámeto 
rexional en Valadares, un coarto hospital no corredor da Universidade, do parque metropolitano  
en A Madroa ou dun Parque Botánico en Valadares e Zamáns, e as actuacións propostas na 
fachada da Ría (Pazo de Congresos, intervencións entre o Areal e a zona de Asteleiros, centro 
loxístico do Mar na ETEA, Museu da Conserva en Beiramar, recuperación medioambiental de 
Samil, etc. etc.) 

Dende a perspectiva da actividade económica prantéxase o interés por favorecer o desenrolo do 
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sector servizos ás empresas e a implantación de servizos de ámeto supramunicipal que axuden a 
maior cohesión da Eurorexión e que necesitan igoalmente dunha óptima accesibilidade 
infraestrutural e posicional. 

A creación da ZAL, coñecida como do Porto Seco, de Salvaterra-Salceda, infraestrutura que 
favorece o aumento da área de influencia do Porto de Vigo, pulado pola Autoridade Portuaria e 
o Consorcio da Zona Franca e axilmente desatrancada pola acción da recén creada Consellería 
de Vivenda e Solo,  é unha intervención, externa ao Plan Xeral, pero de interés especial para a 
estrutura debullada para a cidade e a súa área funcional, que se inscribe perfectamente nesta 
lóxica de actuación.22 A calificación proposta en Puxeiros-Liñeiriños, nas cercanías do 
aeroporto e da AP-9, para un grande “Centro Comercial Rexional” responde a criterios 
semellantes. E a previsión do que xa se deu en chamar “Cidade do Conxelado”23 ou a 
ampliación do espacio para o sector da automoción tamén se sitúan en parámetros semellantes. 

Dende o ponto de vista das infraestruturas, a incorporación destas escalas de análise implica a 
necesidade de contemplar a rede proposta en Vigo como o esquelete principal do sistema 
metropolitano e tamén como un sistema a integrar no infraestrutural máis xeral da Eurorrexión. 

Neste senso, o sistema de comunicacións do PXOM ten como un dos seus principais obxectivos 
integrar e coesionar a rede viaria á área metropolitana. Perséguese que os eixos tradicionais 
teñan unha unión natural cos novos elementos estruturais propostos no interior do termo 
municipal. É a situación, por caso, da nova Ronda, (que conectando co 2º Cinto en Balsa, ao pe 
da grande área Industrial de Balaídos, vai axudar a un mellor achegamento da urba viguesa ao 
Val Miñor), pero tamén do novo vial da marxe esquerda do Lagares en Cabral, da vía parque da 
Universidade, da nova avenida de Madrid ou da estrada de Vincios. 

Estes elementos viarios teñen a súa prolongación natural nos eixos tradicionais -estrada de 
Redondela,... –ou, como é o caso doutros de nova creación, conectando acaidamente con 
estruturas existentes ou previstas –novas estradas de Porriño a Marcosende, da variante de 
Redondela no Alto dos Valos a Cotogrande24, variante de Vincios,....- ou acondicionamento das 
actuais -Gondomar-Vincios-Porriño, Gondomar-Tui,..... 

Dende o ponto de vista dos servizos de transporte os enfoques metropolitano e eurorrexional 
mostran, coma xa se apuntou, a necesidade de ordear e planificar o transporte metropolitano e 
intermunicipal así como de definir a intermodalidade co transporte urbano, o rexional e o de 

                                                 
22  Outras previsións de Parques empresariais como os que o CZFV promove en Nigrán ou Cangas-Bueu, xunto coas 
previstas pola Xunta de Galicia no seu Plan Sectorial (Pontecaldelas, Salceda, Mos, A Guarda-O Rosal, Tomiño...) 
tamén se tiveron en conta polo PXOM como futura satisfacción de demandas de solos empresariais que Vigo xa non 
é quen, de seu, en fornecer. 
23 Que o PXOM entende que se debería chamar “Cidade do Frío”, porque non só debería acoller as actividades 
relacionadas coa pesca conxelada, senón tamén coa conservación e distribución doutras cadeas alimentarias (lácteos, 
froita, etc.) que precisan da industria do frío, ou Polígono de Alimentación, porque tamén vai acobillar as fábricas de 
conservas hoxendía ocupando espacios xa residenciais en Beiramar. 
24 Esta nova vía semella ser esencial e asi se entende por todas as administración (estatal, autonómica e local), pois 
vai conlevar a posibilidade de bifurcar os tráficos que con dirección a Vigo se xeneran no norte da provincia ou de 
Galicia, ao tempo que evitará o paso pola ponte de Rande de tráficos que con orixe no norte se dirixan a portugal, 
leste de Galicia ou cara a Meseta. Amén desta solución, o Mº de Fomento ven de anunciar o desdobramento da AP-9 
logo de pasar Pontevedra, para se dirixir na segunda traza ata un punto da A-52  nas proximidades de Porriño. 
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longo percorrido. 

Como se dixo, o Plan Xeral propón a creación dunha “ coroa “ da estacións de intercambio que 
ha permitir a relación do transporte metropolitano co propiamente urbano. Estos 
intercambiadores sitúanse no cinto litoral para relacionar o transporte de ría; na estación de 
viaxeiros de RENFE onde se conectan os servizos ferroviarios rexionais e de longo percorrido, 
co transporte metropolitano do norte e co transporte metropolitano da zona de Mos e de Porriño; 
no suroeste, nas cercanías de Balaídos a onde chegan os servizos do Val Miñor, en Teis 
(Guixar), situado á saída da autoestrada (B. Aires), no Meixoeiro – ponto de grande 
concorrencia de xentes da área metropolitana e mesmo do sur da provincia de Pontevedra. 

3.2.2. SISTEMA DE COMUNICACIÓNS. A REDE PROPOSTA. CARACTERIZACIÓN 

E ACTUACIÓNS PRINCIPAIS25 

 SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE DE VIGO. CONSIDERACIÓNS 
XERAIS.26 

O sistema de comunicacións que incorpora o presente PXOM é un sistema multimodal na 
medida en que está constituído por distintos modos de transporte (vehículo privado, autobús 
urbano metropolitano e interurbano, ferrocarril, transporte marítimo de ría) e na medida en que 
se propón que o seu funcionamento se basee na coordenación das distintas redes, dos servizos e 
na coordenación tarifaria. 

• Alcance das determinación do Plan Xeral 

As determinacións do planeamento urbanístico non poden, nen deben, substituír ás propias da 
xestión e explotación das redes de transporte. Para iso existen figuras especializadas do 
planeamento sectorial e, por suposto, a propia xestión de servizos de transporte e da rede viaria 
cuxa flexibilidade e axilidade na toma de decisións resultan imprescindibles para resolver os 
complexos e cambiantes problemas que afectan ás redes e servizos de comunicacións. 

Pero as determinacións do planeamento urbanístico requiren unha coordenación, unha entidade 
de criterios xerais coas medidas que constitúen a política de transporte da cidade. Con maior 
motivo se se trata dunha área metropolitana en proceso de formación, como é o caso da 
aglomeración de Vigo. 

Así, por caso, non é cometido dun Plan Xeral de Ordenación Municipal a decisión de onde 
deben implantarse plataformas reservadas ao transporte colectivo, nen tampouco se se debe ou 
non mellorar a capacidade do sistema mediante a introducción dun novo modo de transporte de 
características distintas e capacidade superior aos existentes, ou se se debe trazar en superficie 

                                                 
25 Todos os datos cualitativos de todos os sistemas xerais contéñense nos listados e Fichas de Sistemas que figuran no 
documento de Xestión e Execución; e no seu caso, no documento de Estratexia de Actuación e Estudio Ecómico. 
26 Como Anexo ao apartado 6.1.4. e seguindo as indicacións dos Servicios Técnicos da Xerencia de Urbanismo, 
refúndese o análise contido na Memoria Informativa, que recolle e desenvolve un Estudo de Tráfico e Circulación. 
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ou soterrado. E non o é nen debe selo, porque a rixidez nas determinacións do Plan Xeral 
obrigaría a lentos procedimentos de modificación cada vez que houber de se trocar unha 
decisión. Pero sobre todo, non o é porque o marco do Plan Xeral non é o ámeto axeitado para 
tomar este tipo de decisións, que deben ampararse en custosos e complexos estudos de 
viabilidade e demanda imprescindibles na elaboración das políticas de transporte. Por motivos 
semellantes, tampouco o Plan Xeral debe ser a figura que regula a sección transversal do viario, 
distinguindo por caso, entre beirarrúas e calzada, ainda que en ocasións se propoñan esas 
seccións, a sabendas de que no futuro o cambio da sección non ha precisar da modificación do 
Plan Xeral, mesmo que se trate de viario de sistemas xerais. 

O Plan Xeral, en troques, si é o instrumento axeitado -e así o expresa a lexislación urbanística, 
calquera que esta sexa- para definir a estrutura xeral e orgánica do territorio. Pois ben, un dos 
máis significativos elementos estruturais do territorio- senón o principal- é o sistema de 
comunicacións: formado polo sistema viario, o ferroviario, o aeroportuario e o portuario. Dentro 
destes sistemas inclúense os nodos, os intercambiadores, as estacións onde se materializa 
funcional e físicamente a intermodalidade; o transbordo de pasaxeiros- ou de mercadorías- dun 
a outro medio de transporte. 

O Plan Xeral clasifica e define os solos do termo municipal que se destinan ao sistema de 
comunicacións. Estes solos acollen as calzadas destinadas á circulación de vehículos e de peóns 
e tamén, no seu caso, ás plataformas reservadas ao transporte colectivo. O Plan Xeral decide 
pois as dimensións e trazados dos solos que configuran o sistema de comunicacións. E isto si é 
unha determinación do Plan. Pode, mesmo, recomendar como deben ser as seccións 
transversais. É dicir, as dimensións das beirarrúas, calzadas, etc. Pero, neste caso, o modo en 
que se reparte o solo destinado a sistema viario non é unha determinación, senón somentes unha 
recomendación do Plan Xeral. 

Cando un Plan Xeral establece unha sección transversal recomendada para un elemento viario 
determinado está indicando a súa idea de como debe tratarse ese elemento viario pero non está 
adscribindo cada parte desa sección a un uso concreto de transporte. Todos eses usos- peonil, 
calzada, transporte colectivo, axardinamento- envólvense dentro do máis xeral que é o sistema 
viario. E concretaranse cando o se redadacten os proxectos de urbanización,que son proxectos 
de xestión da rede viaria, que poden alterar esa sección transversal- ampliando beirarrúas, 
creando bandas de aparcamento, etc.- sen que iso afecte aos contidos normativos do Plan Xeral. 

Se se modifica o uso dunha rúa convertíndoa en peonil, se se implanta un carril bus, se se 
adoptan medidas que moderen o tráfico, se se suprime ou amplía o espacio destinado ao 
aparcamento, etc... non se afectan as determinacións do Plan, nen se modifica o seu contido. E 
isto, que semella obvio, debe ser así recollido na propia Normativa urbanística do Plan. Trátase 
de medidas de xestión e explotación da rede que non son obxecto e son independentes dos 
contidos do Plan. 

Hai que aclarar, non obstante o anterior, que a proposta do Plan Xeral referida ao sistema de 
comunicacións precisa ter uns criterios referidos ao transporte e ao seu funcionamento que é 
recomendable que sexan coherentes coas políticas sectoriais a implementar pola administación 
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nos próximos anos. Por caso, a construcción do tren de alta velocidade é unha decisión externa 
ao Plan Xeral que inflúe profundamente no xeito de tratar a estación ferroviaria. Aínda que non 
se coñezan con exactitude os prazos de execución desta actuación nen mesmo os trazados 
definitivos, as determinación do Plan si tiñan que contemplar os efectos que en calquera caso 
vai xerar na cidade e obrar en consecuencia. E así se fai no presente PXOM. Outro tanto se pode 
dicir do proceso de metropolización da área de Vigo, que é tamén algo independente do que se 
pode normativizar no presente Plan, pero loxicamente é un fenómeno de directa incidencia na 
estrutura urbana de Vigo e velaí que se teña tido en conta por aquel. E así poderíanse seguir 
citando outros exemplos de actuacións “externas” que inciden nos contidos do Plan. 

De calquera maneira, as determinacións do presente Plan relativas ao sistema de comunicacións 
parten duns criterios xerais de política de transporte. O primeiro deles é o que entende que o 
sistema de transporte de Vigo debe ser un sistema integrado e debe funcionar baseado na 
intermodalidade. Isto significa que cada medio de transporte debe desempeñar, en liñas xerais, a 
función máis axeitada ás súas características, dentro dun marco de coordenación, 
complementariedade e intermodalidade. 

• A coordenación das redes de transportes. A intermodalidade. 

Na ordenación da cidade, a coordenación das redes concrétase na proposta de remodelación ou 
de novas estacións de intercambio modal, dos denominados intercambiadores de transporte. A 
función urbana dos intercambiadores dedúcese da accesibilidade que proporcionan, a cal 
privilexia o espacio no que se sitúan, fronte a outros lugares da cidade. Por outra parte, en tanto 
son estacións de intercambio, constitúen elementos básicos das redes de transporte, xa que neles 
se materializa funcionalmente a coordenación dos distintos modos de transporte. 

A construcción e mellora dos intercambiadores de transporte, simplificando e facilitando as 
correspondencias, ten por obxecto despenalizar os transbordos e reducir os tempos de 
desprazamentos dos viaxeiros entre os diferentes modos ou liñas de transporte, tempos aos que 
o viaxeiro é especialmente sensible. 

As principais estacións de intercambio convértense, así, nun dos nodos máis significativos da 
cidade, nos lugares axeitados para situar usos e actividades centrais. É dicir, poden ser o núcleo 
de áreas de centralidade arredor dos que ordenar a cidade futura. Para iso é comenente que o 
sistema de transporte funcione efectivamente como un sistema multimodal. 

• A estación intermodal de Vigo-Urzaiz. 

Os estudios relativos á mellora dos accesos ferroviarios a Galicia en xeral, e máis en particular, 
os referidos a modernización do Eixo Atlántico ferroviario e ao ferrocarril de alta velocidade de 
unión con Ourense e Madrid conceden un importante protagonismo a este modo de transporte 
na ordenación futura da cidade, radicalmente distinto ao papel marxinal que posúe na 
actualidade. 

A transformación da actual estación ferroviaria de viaxeiros na estación central, e pasante, dun 
ferrocarril de altas prestacións, plenamente integrado na rede de alta velocidade da penínsua e 
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no Eixo Atlántico, converte a este ponto no principal nodo do sistema de transporte da cidade. 

A posición urbana da estación e a súa proximidade á autoestrada fan deste lugar un dos máis 
accesibles e centrais da cidade. A dimensión da cidade favorece, por outra parte, a 
singularidade, a persoalidade urbanística única deste ponto. O fomento da intermodalidade 
explica que xa no Avance se propuxera a creación dunha Estación de autobuses integrada na 
estación ferroviaria27. 

A estación de autobuses acollerá principalmente os autobuses metropolitanos do norte da 
cidade, os de longo percorrido e tamén aqueles rexionais cuxo camiño natural de penetración na 
cidade sexa a Autoestrada. A proposta contempla tamén a remodelación dos accesos dende a 
autoestrada e mellora as relacións co viario propiamente urbano a fín de garantir unha aquelada 
relación co transporte urbano, todo elo co criterio de integrar todos os movementos dos distintos 
modos (automóbeis privados, taxi, autobuses, etc.) ao tempo que se conforma definitivamente 
unha grande peza urbana, hoxendía precisando de amplas actuacións de remodelación. 

A proposta inclúe tamén como xa se dixo, unha dotación de aparcamentos que serva, a modo de 
reforzamento de aparcamento de acceso á cidade para aqueles vehículos procedentes do norte da 
aglomeración metropolitana complementario ao previsto en Guixar. Este aparcamento serve 
asimesmo como acceso á estación do ferrocarril.  

Neste sentido hai que ter moi presente que o ferrocarril de alta velocidade é un novo modo de 
transporte que captará os seus clientes, nunha porcentaxe importante do norte da aglomeración 
metropolitana.  

De acordo co Convenio establecido entre o Concello de Vigo e a “ Red Nacional de 
Ferrocarriles Españoles” (RENFE) a proposta incorpora a creación de espacios de uso público e 
de uso comercial que terminan por definir as características principais desta actuación. 

• As estacións metropolitanas de intercambio modal. 

No Avance do Plan Xeral xa se propoñía que a relación entre o transporte metropolitano e o 
urbano da cidade central se organizase a través dunha coroa de estacións de intercambio 
rodeando o Vigo central, onde se tiñan que situar as terminais das liñas metropolitanas e que se 
convertan en nodos importantes da rede de transporte urbano, producíndose neles a 
intermodalidade metropolitana-urbana. Estes intercambiadores están dotados igualmente de 
aparcamentos de disuasión de vehículos co gallo de ampliar o contido intermodal e poder 
integrarse axeitadamente nunha política de transporte metropolitano de ámeto máis xeral. 

No norte da cidade esta función é desenrolada pola estación multimodal proposta na estación 
ferroviaria, actuación que se ven de describir. Actuacións complementarias á estación 
multimodal sitúanse nas proximidades da unión da Ronda coa Travesía de Vigo e o enlace de 

                                                 
27 O Plan xa incorpora esa determinación, así como outras actuacións de incremento de centralidade, abeiradas ao 
Convenio acordado entre a D.X. da antiga RENFE e o Concello de Vigo, xa citado. 
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“Buenos Aires“, en Guixar28. Neste lugar proponse a creación de nodos secundarios de 
intercambio modal previos á estación multimodal. A utilidade destes nodos previos consiste en 
relacionar as liñas de transporte de carácter transversal que dotan de accesibilidade ao “ Vigo 
exterior “, é dicir, San Paio, Candeán, Lavadores, Cabral, etc, co transporte metropolitano. 

No leste da cidade a estación principal proponse na área onde está a actual estación de 
autobuses, área que ten que se remodelar por completo. Este intercambiador seguiría acollendo 
a maioría das liñas metropolitanas cuxo itinerario natural é a actual Avenida de Madrid. Ao 
igual que no norte, prantéxase aquí, un intercambio complementario, de menor entidade e 
localizado nas proximidades do Hospital do Meixoeiro, próximo á Ronda de Vigo que se prevé 
no Plan. 

No sur da cidade proponse un intercambiador nas cercanías da unión da nova vía parque da 
Universidade coa Ronda ligado a actuación urbanística de Telleira. Este intercambiador, pode 
acoller os futuros autobuses de Gondomar, Vincios e parte dos de Porriño.  

No suroeste da cidade propóñense dous intercambiadores destinados aos desprazamentos xerais 
por Nigrán, Baiona e Gondomar, así como os producidos en Saiáns, Oia, Coruxo, Comesaña e 
zonas próximas. O primeiro sitúase nas proximidades de Balaídos entre a Avenida de Portanet e 
a Avenida da Florida. O segundo localízase nas cercanías da unión da Avenida da Florida coa 
estrada de Baiona, coa nova avenida da Samil. 

No oeste da cidade a importancia da estación marítima da ría convértea no principal 
intercambiador desta parte de Vigo. A proposta de construcción do cinto litoral dando 
continuidade ao túnel de Montero Ríos e dotando de mellores accesos ao recinto portuario 
facilitará a moderación do tráfico de superficie e a circulación dos servizos de transporte 
colectivo e urbano que servirán a nova estación de Ría. 

Así pois, a coordenación de redes ten o seu principal instrumento na localización e definición 
das estacións de intercambio modal máis significativas. En termos de xestión e de explotación, a 
coordenación de redes é igoalmente necesaria para o mellor funcionamento dun sistema 
formado polas liñas de autobuses e de transporte marítimo a Ría que dan servizo aos municipios 
que integran a área metroplitana. 

Pero tamén é necesaria polos cambios que na propia rede de transporte colectivo vai xerar a 
modernización e mellora das liñas de autobuses metropolitanas así como a posible introducción 
dun novo modo de transporte colectivo de capacidade intermedia como é o metro lixeiro, 
actualmente aínda en fase de estudio. 

Complementariamente proponse tamén a estación intermodal do Ave de Vigo-Sárdoma, como 
unha estación complementaria e de clasificación, con obxecto de facer viable a chamada saida 

                                                 
28 Prevista na peza de ampla remodelación e revitalización de Teis, actuación convida entre o Concello de Vigo e 
Zona Franca, que pretende acobillar aquí un grande centro loxístico, comercial, de lecer e de servicios, amén de 
residencial de calidade sobre unha centralidade tradicionalmente activa cal é o Mercado de Teis. Os cambios que se 
introduciron na ordenación desta peza de Teis-Guixar non couta para nada a funcionalidade prevista a respecto do seu 
rol de intermodalidade 
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sur cara a Portugal, en alta velocidade ferroviaria. 

• A coordenación tarifaria e dos servizos. 

Outros aspectos da coordenación refírense á coordenación dos servizos e á coordenación 
tarifaria. A coordenación dos servizos implica a reordenación das liñas e o establecemento de 
programas coordenados de servizos. A coodenación tarifaria require desenrolar un marco 
tarifario integrado creando e potenciando os títulos multimodais de transporte. 

Aínda que non sexa obxecto dos contidos e determinacións do Plan Xeral, hai que subliñar que 
a aplicación dunha política de coordenación como a someramente exposta precisa dunha 
autoridade xestora dotada das competencias e da capacidade necesaria para poder levar á 
práctica as distintas medidas de coordenación. Entendeuse dende o Plan que esa autoridade 
xestora non pode ser outra que a dimanada da creación como ente administrativo da Área 
Metropolitana de Vigo. 

 

 REDE VIARIA. XERARQUIZACIÓN 

• Estrutura do viario. Visión xeral e suxerencias 

No documento de Avance xa agradecéramos o importante caudal de ideas aportadas por persoas 
e institucións a respeito da rede viaria e xa se indicara que unha boa parte das suxerencias 
recibidas se pensaba que debían ser incorporadas á ordenación do Plan, pero que outras se 
estimaban como contradictorias co modelo de cidade proposto e/ou se consideraban máis 
propias de proxectos sectoriais (ao afectaren a varios municipios); así, por caso, a proposta de 
ampliación da Ponte de Rande, que sobrepasaba o que se podía ordear dende o Plan. A este 
respeito xa se dicía no documento de Avance que: “o equipo redactor está evidentemente 
preocupado polo continuo incremento do tráfico rodado, na AP-9, e para solventar esta 
problemática incide directamente na necesidade, primeiro de potenciar o transporte colectivo en 
todos os modos, pero despois con propostas directas como é a ampliación a tres carrís, alomenos 
no sentido Pontevedra – Vigo, dende a Ponte (en parte xa feito) ata o enlace de Teis, e a ser 
posible en ambos sentidos. Doutra parte enténdese que a construcción dunha autovía polo 
corredor do Louro (Pontevedra-Porriño), daría canle a moitos dos tráficos que con destino en 
Portugal, ou a Ourense circulan pola AP-9 dende o Salnés a Vigo, que como se dixo, semella ter 
concitado a aquiescencia de todas as administracións e, dende logo é parecer xa manifestado 
polo Equipo Redactor dende as primeiras fases de traballo. Felizmente, dende a nosa óptica, 
claro está, o Ministerio de Fomento optou por esta solución, que non só vai mellorar as 
conexións de Vigo, senón ás de toda a parte norde da súa área metropolitana. 

Por outra parte, sobre a proposta de enlace directo entre o Porto e a Avda. de Madrid, mediante 
túnel baixo o Monte do Castro só cabe considerar que por problemas de cota o túnel non 
semella factible, alomenos para saír na Praza de España; e de extenderse mais alá os problemas 
xeotécnicos poderían resultar inasumibles dende o ponto de vista económico. Só hai que pensar 
nas masas graníticas do Castro, e as zonas de depósito cercanas á canle do Lagares. Certamente 
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os accesos ao Porto é un tema importante dentro do Plan por iso se plantexa a prolongación do 
túnel de Beiramar (a facer sobre recheos e a ceo aberto, polo tanto moito máis factible), e a 
concreción do segundo cinto, peza fundamental  que xa está a artellar a circulación portuaria 
dende un punto de vista máis dinámico e a previsión doutro enlace directo por túnel a Guixar 
dende Teis e continuación a Torres de Padín. Doutra parte, a conversión da Avenida de Madrid 
nunha vía urbana, nunha operación de reordenación urbana desta área, resultaría incompatible 
co incremento de tráfico parado na dita arteria. 

Por outra parte, a saída en túnel por Xulián Estevez (Guixar – Rios) [máis ou menos 
converxente coa traza de FF.CC. A Guixar], continuando logo en superficie paralela a Avda. de 
Galicia, para enlazar con ela e despois, se é posible, ata a AP-929, dado que a dita conexión 
serviría para desconxestionar Sanjurjo Badía, que está a soportar un tráfico demasiado elevado 
para a configuración urbana das marxes. O Avance recollía esta posibilidade e o Plan determina 
o seu trazado axustado, lixeiramente diferente, pero conceptualmente semellante. 

Doutra banda, recoñécese a deficiente comunicación entre as parroquias da periferia (onde vive 
case unha coarta parte da poboación de Vigo); é mais, esta eiva ten como consecuencia a 
inviabilidade do desenrolo ordenado do territorio, polo que dende o equipo redactor fíxose unha, 
cremos, que interesante e intensa laboura, para a concreción dun vial artellador de todo o 
territorio, que se nomea como Ronda de Vigo. Frente a peticións de viarios moi locais e que non 
chegaban a estruturar todo o territorio, faise unha proposta integradora onde se recollen varios 
proxectos e se lles da unha visión global a respeito da perifeira da cidade tramada actual, 
servindo tanto á dita periferia como ó crecemento da toda a cidade, que non pode medrar se non 
é na súa perifeira. Ese vial ten que servir como distribuidor xeral da dita coroa, e ha solventar 
importantes déficits de servizos e accesibilidade hoxe en día máis que evidentes. Ao tempo, 
tamén se mellora a conexión entre a cidade e  áreas importantes do alfoz metropolitano: 
Redondela, o Morrazo e, mesmo, co Val Miñor, pesie á supresión que na ordenación que se 
recolle no presente documento, se fai do último treito da Ronda, á que xa se fixo mención e da 
que faleremos máis adiante. 

• Rede viaria actual. Novas propostas viarias 

A xerarquización do viario na actualidade pódese deducir principalmente do sinalado nas fases 
de Diagnose Previa e na de Avance. A clasificación e xerarquización a medio prazo, no futuro 
inmediato, depende das propostas viarias que se fixeran na Fase de Avance. Tendo en 
consideración as características funcionais deseñadas o viario da cidade e arredores clasificase 
da seguinte maneira: 

- Viario estruturante a escala metropolitana: AP-9, AG-57 (enlace co Val Miñor), A-55, 
tanto a actual como a de novo trazado entre Tameiga e Bembrive (enlace coa Louriña: 
Porriño, Salceda, etc. e Baixo Miño) con finalización en Arquitecto Palacios; Cinto 

                                                 
29 Moi logo, se se ten en conta o Estudio Informativo para o AVE do Eixo Atlántico, que vai facilitar este enlace  ao 
se suprimir aquí a infraestrutura ferroviaria actual,  cando se constrúa a nova liña de alta velocidade entre Vigo e 
Pontevedra, con túnel por baixo do monte de A Madroa como se propón no dito Estudio Informativo do Mº de 
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Litoral (ampliación do mesmo en tunel ata Bouzas e conexión coa saída de Bouzas): 
Primeiro Cinto entre Bouzas ata Zona Franca –Balaidos; Segundo Cinto de 
Circunvalación; Nova conexión por autoestraada entre Vigo e Porriño. 

- Rede primaria ou básica da cidade de Vigo: Acceso da AP-9 (mellora e integración 
urbana), Travesía de Vigo (N-552), Estrada do Aeroporto N-556, Ramón Nieto, Avda. 
Madrid e A-55 ata o nodo de Puxeiros, Estrada da Universidade, Estrada de 
Camposancos (C-550), e do Litoral (a chamada “autovía” do Tranvía, que é a PO-235), 
conexión Gondomar – Porriño PO-331, Ronda de Vigo, e novo acceso a Cabral e ó 
Aeroporto, Primeiro Cinto (Avda. de Antonio Palacios), Avda. de Citröen, Avda. de 
Portanet, Urzaiz, Gran Vía, Avda. Coruña, e Avda. de Martinez Garrido, enlace da 
Ronda con Ramón Nieto e Avda. de Madrid (incluíndo ampliación da rúa Cantabria e 
conexións a través de Sta. Cristina de Lavadores ata o nó de Avda. de Madrid e 
conexión co 1º Cinto) 

- Rede secundaria: completa o anterior esquema viario mallando a rede e facilitando a 
accesibilidade ó territorio (tal e como se reflecta no plano de Estrutura Xeral que figura 
nos gráficos números 8 a 11 a.i.) 

A rede viaria estruturante a escala metropolitana serve tanto para o tráfico de paso como para 
aquel tráfico que dende os municipios lindeiros ou dende os corredores de interés xeral se 
relacione co interior do municipio de Vigo; nesta rede salienta, de cara a conformar un cinto 
metropolitano de circunvalación arredor de Vigo, o peche da AP-9, xunto coa A-57 e o  
Segundo Cinto de circunvalación, que ven de entrar en servizo. Impóñense pola súa importancia 
as principais entradas da cidade, a AP-9 dende Pontevedra, A-55 (actual e futura), A-9 a 
Portugal (xa en servizo), e a A-57 cara a Val Miñor30. A nova conexión entre Vigo e Porriño ten 
que servir para bifurcar parte dos tráficos que agora se desenvolven pola Avenida de Madrid, e 
permitir permeabilizar a Gran Vía, polo val de Sárdoma, sen interferir senón complementando o 
esquema viario primario da cidade de Vigo. 

A rede primaria distribuidora tenta enlazar a dita rede xeral cos polos de atracción do esquema 
de mobilidade dentro do propio termo municipal, e a súa extensión depende de forma moi 
considerable da intensificación de usos (residenciais e de equipamentos) de cada sector da 
cidade. A citada rede está conformada principalmente por antigos eixos viarios nacionais, ou 
rexionais, que foron engulidos pola dinámica propia da cidade. No dito viario pódense 
diferenciar as vias que teñen unha funcionalidade de entrada ou saída da cidade, e aquelas que 
teñen unha función distribuidora dentro do entramado urbano. Por caso, como eixos colectores 
de entrada á cidade pódense citar, entre outros, os casos da A-9 (treito de entrada a Vigo), ou da 
Avda. de Madrid; como eixos distribuidores, aínda que sexa con notorias disfuncións, o 
primeiro cinto (Avda. de Arquitecto Palacios) 

                                                                                                                                               
Fomento. No documento do PXOM, xa se deixa reflectida a determinación dese túnel e demais sistema viario de 
enlace directo da AP-9 co Porto. 
30 A finalización das obras de construcción do remate do trébol de Puxeiros e a súa posta en servicio está a facilitar as 
conexións portuarias a traveso da A-9 cara a Meseta ou Portugal, que hoxe se desenvolven pola Avda. de Madrid. 
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A rede secundaria conecta, mallándoa, a rede distribuidora cos centros de orixe-destino, 
lóxicamente ten que ter unha densidade maior que a primaria. As vías deste tipo xa existentes ou 
ben respostan a antigas vías colmatadas nos bordes polo pulo urbanístico, ou son vías que se 
abriron polo planeamento. Algunha vías desta rede secundaria están integradas dentro do viario 
da periferia da cidade, e presentan deficiencias moi notables en canto as características da 
sección transversal e da urbanización. Estas eivas son repetidas polos representantes veciñais 
como un dos principais problemas que sofren os habitantes da periferia da cidade. Velaí que o 
PXOM tentase arranxar esas eivas e, sobre todo prantexase a colmatación desta rede secundaria 
ligando a súa obtención ao propio desenvolvemento urbanístico.31 En calquera caso a parte dos 
novos eixos viarios, o Plan Xeral prantexa outros obxectivos, como a potenciación de usos sobre 
o esquema de viais xa existentes; así, por caso, os da Estrada da Universidade, que se propón 
potenciar como un novo eixo vertebrador da cidade; ou de humanización de certas vías que non 
teñen na actualidade unha configuración adecuada, como é o caso da Avda. de Madrid, ou os 
accesos á AP-9 polo norte. 

Algunha das vías que se contemplan no PXOM resultan sumamente importantes dende o ponto 
de vista da estruturación do territorio, anque tamén o son as perspectivas da mobilidade actual, 
como por caso a Ronda de Vigo, tal e como se dirá máis adiante.  

Existen, por outro lado, actuacións que se prevén de cara á mellora da interconectividade, entre 
a rede a escala metropolitana e a rede primaria, por caso: 

• O nó de Puxeiros, onde xa recolle o PXOM a solución construída e en servizo, elexida de 
cara a resolver o movemento AP-9 Pontevedra – A-55 Ourense-Madrid, completando 
como trébol o lazo existente, actuación que está a permitir unha maior funcionalidade e 
mobilidade no dito enlace (por máis que a autovía A-55 se teña que construir nun futuro 
non lonxano, cunha traza distinta dende Tameiga, para resolver so problemas de 
seguridade da antiga estrada de Madrid desdoblada, que se recolle xa no presente Plan 
Xeral, o nó de Puxeiros non vai perder importancia, ainda que si vai ter menor 
intensidade ao suprimirlle os tráficos de destino no centro de Vigo ou de saída dende o 
centro cara a Porriño) 

• O nó de Val Miñor (AG-57) ca Estrada da Universidade, mediante a creación dun enlace; 
neste caso para cobrir a demanda de mobilidade xerada pola Universidade – Campus de 
Marcosende, para potenciar o treito urbano da Estrada da Universidade como vía de 
entrada a Vigo e para dar acaída accesibilidade aos grandes equipamentos de ámeto 

                                                 
31 Neste senso, remitimos aos gráficos que relacionan esta rede coa clasificación do solo, podéndose comprobar que o 
mallado da rede de segundo orde, artella tanto a cidade actual (tanto a compacta ou central –tramada- como a 
espallada ou exterior –mallada; como vimos no capítulo da Memoria sobre a clasificación de solo), como a que 
propón desenvolver o PXOM para as distintas clases de solo: urbano non consolidado, urbanizable e rústico –
nomeadamente no que atinxe ao acceso aos sistemas territoriais previstos na práctica totalidade da coroa de montes. 
Velaí a presentación en gráficos separados que permiten visualizar a importancia da rede en en cada un dos tipos de 
solo; superando dese xeito a situación actual de utilización indebida do viario de rueiros (infinda sucesión de 
capilares) e rúas urbanas estreitas como viario de paso. 
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supramunicipal ou mesmo de eurorrexión previstos nesta zona como a Cidade do Deporte 
ou o 4º Hospital, cando se constrúan. 

• O nó de Buenos Aires, completando o enlace e engadindo os movementos cara o centro 
de Vigo; que permitirá resolver parte dos problemas de entrada dende Redondela, aliviar 
de tráfico unha entrada, a da rúa Sanjurjo Badía, que ten unha configuración moi 
restrinxida para o paso de intensidades de tráfico tan elevadas como as que soporta, e 
integrar este último treito da AP-9 na trama viaria de Teis.  

• O nó de Torres de Padín, onde se integra o viario local co xeral así como aproveitar a 
ordenación para garantir un enlace entre a PO-323 e a N-552; permitindo ademáis dunha 
accesibilidade máxima, unha permeabilidade transversal desexable nunha topografía 
complicada abondo.  

• O nó de Candeán – San Xoan de Poulo, que conectará a AP-9, coa Ronda de Vigo, preto 
da Avda. do Aeroporto o que representa unha oportunidade estratéxica para minorar 
drásticamente os tempos de accesibilidade na citada zona da cidade, e permitirá o enlace 
directo da vía distribuidora que ten que se converter na principal da cidade de Vigo, no 
que respeita á ordenación da cidade espallada que rodea a cidade compacta. 

Esta estrutura viaria do PXOM permite a proposición do desenvolvemento do solo que se vai 
urbanizar deica en diante tanto o urbano non consolidado como o urbanizable, e é condición 
necesaria (anque non suficiente) para un desenrolo ordenado, dado que en caso de que non se 
formalizasen as infraestruturas (algunha/s delas en particular, como a Ronda) sería case 
imposible o harmónico pulo desta importante franxa territorial periurbana. 

 

• Clasificación e Xerarquización 

 
1. Sistemas Xerais Viarios de Primer Orde 

Consideranse constituidos como os viarios principales da estrutura viaria do PXOM, e dentro 
deles os así grafiados na serie1 de planos a escala 1:5000. Pódense clasificar como se indican a 
continuación:  

Sistemas de Rondas urbanas: 

- Ronda litoral, entre AP-9, nó de Isacc Peral e zona portuaria de Bouzas.  

- Primeiro Cinto de circunvalación: Gregorio Espino,  Avda. Arquitecto Palacios, Avda.  
Portanet, Avda. Citróen; e co 2º Cinto (VG-20) 
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- Ronda de Vigo, entre o nó Buenos Aires (AP-9 – acceso por Teis ao centro de Vigo) e 
2º Cinto (VG-20, nó de Balsa) 

Cinturóns periurbanos: 

- AP-9 Rande-Intercambiador do Rebullón, AG-57 Val Miñor 

- 2º Cinto (VG-20, conexión AG-57 -Porto Bouzas), acceso Porto-Bouzas (1ª cinto) 

Accesos radiais: 

- Acceso AP-9 – norte (treito de entrada urbano por Teis, Chapela-Vigo, Urzaiz) 

- Novo Acceso ao Aeroporto, treito Ramón Nieto – Aeroporto 

- Avda. de Madrid, autovía A-55 

- Novo acceso Vigo – Porriño (nova autovía) 

- Avda. de Universidade (AG-57, ata Avda. Portanet) 

 

Dentro desta categoría de vías, considérase como sistema General Viario Especial, SVE, o 
esquelete conformado polo seguinte viario de sistema xeral: 

- pola Ronda de Vigo, entre o noo de Bos Aires (AP-9 Teis) e o noo de Balsa (VG-20) 

- polo novo acceso ao aeroporto, entre Ramon Nieto-GEA (Ronda de Vigo); e os 
accesos ao aeroporto (Peinador, AP-9) 

- polo Sistema de Vía Parque da Avda. da Universidade, que enlaza a estrada de 
Vincios-Avda. Portanet, coa AG-57 á altura da Universidade de Lagoas-Marcosende. 

 

A este sistema viario específico plantéxanlle por normativa condicións de borde con obxecto de 
garantir os obxectivos estratéxicos do PXOM, e configurar vías de alta capacidade, urbanas, e 
coidadas dende o punto de vista paisaxístico. 

 

2. Sistemas Xerais Viarios de Segundo Orde 

O resto dos viarios principales grafiados, dentro dos planos da serie 1, que pechan a malla do 
esqueleto viario básico da cidade de Vigo, e complementan o sistema viario de primeira 
categoría.  

Conxuntamente co viario de “alineación”, e dicir, co sistema de avenidas e rúas previstas no 
planeamento e ordenación (planos 1:2000) completan o viario municipal público. 
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 TRANSPORTE PÚBLICO, REDE FERROVIARIA E TRANSPORTE COLECTIVO. 
TRANSPORTE DA RÍA 

Hai que dicir que entre a data na que se presentou o Avance de Planeamento e o momento 
presente non se despellaron todas as incógnitas a respeito das infraestruturas ferroviarias en 
Vigo. Por último, por parte do PXOM enténdese que os novos proxectos en canto á rede 
ferroviaria, están aínda nunha fase incipiente de desenrolo. De tódolos xeitos, de aquela para acá 
fixéronse as primeiras propostas a este respeito: dunha parte o Estudio Informativo do Acceso 
Ferroviario a Vigo, na liña Pontevedra – Vigo, de Alta Velocidade, e doutra, o Estudio 
Informativo do Eixo Atlántico de alta Velocidade. Acceso sur: O Porriño-Vigo, no que se 
avanzan as solucións en túnel pasante, para a eliminación do fondo de saco que se configura na 
actual estación de Urzaiz. Respecto do acceso norte á cidade, a subscrición en marzo de 2006 do 
documento de “Acordos alcanzados entre a Secretaría de Estado de Infraestructuras e 
Planificación do Ministerio de Fomento, a Consellería de Política Territorial , Obras Públicas 
e Transportes da Xunta de Galicia e o Concello de Vigo en relación ó acceso norte do Eixo 
Atlántico de Alta Velocidade á Cidade de Vigo”, conlevou a suspensión do estudio informativo 
aprobado en 2002  no tramo de 2,4 km de acceso ferroviario a Vigo; sendo precisamente a raíz 
do devandito acordo e do propio informe da Dirección General de Ferrocarriles acerca da 
ordenación e trazados contidos no documento de Plan Xeral aprobado provisionalmente en maio 
de 2006, que se estableceu á remisión a un Plan Especial que haberá resolver a integración nesta 
parte da cidade do trazado definitivo da nova infraestructura. Este Plan Especial terá, por unha 
banda, o carácter de plan especial de infraestructuras e dotacións, previsto no artigo 71 da Lei 
9/2002, en canto á ordenación precisa e concreta da infraestructura básica co seu trazado 
difinitivo, e doutra, o carácter de plan especial de reforma interior establecido no artigo 70 da 
Lei 9/2002 no tocante á ordenación, dotación e renovación urbana dos ámbitos de solo urbano 
non consolidado incluídos na súa delimitación. Deste modo, o ámbito abranguido polo Plan 
Especial inclúe varios ámbitos de solo urbano non consolidado, xa remitidos a planemento de 
desenvolvemento no documento de Plan Xeral aprobado provisionalmente en maio de 2006, 
engadindo ao cómputo destes aproveitamentos os necesarios para a reconversión do uso 
dotacional das actuais infraestructuras en zonas verdes e espacios libres, segundo se establece 
no artigo 47.5 da lei 9/2002, e logo da subscrición do mentado acordo interadminstrativo. 
Chegados a este punto, cómpre indicar que a integración das infraestruturas de comunicación 
nesta parte da cidade concitou un especial esforzo ordenador dirixido á eliminación do efecto 
barreira que a traza actual provoca no entorno edificado inmediato. Este efecto barreira do 
ferrocarril é, se cabe, máis firme e acusado debido a propia orografía do terreo, coutando as 
conexións viarias do tramado urbano entre a parte alta e a centralidade baixa de Teis, 
principalmente.  

No tocante á saída sur en alta velocidade32, optouse -logo do acordo de 26 de febreiro de 2007 
do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo-, pola modificación da proposta de trazado 
contida no documento de Plan Xeral aprobado provisionalmente en maio de 2006, sendo esta 
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última practicamente coincidente coa alternativa preferente do Estudio Infomativo do Eixo 
Atlántico de Alta Velocidade. Acceso Sur: O Porriño-Vigo aprobado provisionalmente pola 
Dirección General de Ferrocarriles o 16/02/2007. A modificación operada resolveuse dende a 
ponderación das alternativas recollidas no devadito estudio informativo, optando por unha 
solución  totalmente soterrada cuxa directriz é coincidente coa traza da Avenida de Madrid para 
logo xirar baixo a aliñación da rúa Vázquez Varela no acceso a estación de Urzáiz-Vigo. Dende 
o ponto de vista funcional, a necesidade da estación pasante e a formulación da saída sur son 
máis que evidentes, dado que permitirían un considerable aforro de tempo para todas as 
circulacións cara a Porto (Portugal), que, logo de elexida a alternativa de unión con Ourense do 
AVE por Cerdedo, a cidade de Vigo hase transformar nun nó de transporte estratéxico pola súa 
situación central dentro da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.  

A estación pasante e a conexión ferroviaria en alta velocidade con Portugal é un dos puntos 
estratéxicos, que dende todas as administracións, ten que no corto prazo, concretarse de forma 
ca realidade económica e social que se está a manifestar na eurorexión con centro na área 
metropolitana de Vigo, como centro da ligazón das rexións transfronterizas, quede vertebrada 
mediante un medio de comunicación moderno, áxil, e efectivo. 

En todo caso, a resolución formal da devandita saída non se couta coa solución que se propón 
no presente PXOM para a remodelación da estación de Urzaiz33. Insístese dende aquí no feito de 
que a nova configuración da rede debería preverse dunha forma integral, de xeito tal que a 
conexión ferroviaria de longo percorrido e alta velocidade, poida compartir a súa infraestrutura 
cun servizo rexional ou de metro, polo menos de ámbito metropolitano , que no eixo entre Vigo 
e Porriño ampliaría e optimizaría o investimento preciso para a execución da infraestrutura civil. 

O transporte colectivo foi tratado con anterioridade na fase de diagnose do Plan Xeral, en base 
tanto ao Estudio de Mobilidade, como ao Estudio de Reordenación de Liñas de Transporte 
Urbano. A propia concesionaria do servizo de transportes, VITRASA, está en pleno proceso de 
reformulación das liñas de transporte, seguindo o esquema recomendado nos ditos estudios, 
implantado dous fitos importantes ata o de agora: a tarxeta verde (tarxeta de pago, que permite o 
transbordo sen custe adicional entre dúas rotas distintas, cun certo período de tempo para que a 
dita validez sexa efectiva), e a reordenación de liñas e implantación de circulares no centro. 
Cabe recordar que dende a renovación da concesión do servizo se fixo xa unha importante 
modernización do parque móvil, así como a implantación dun sistema de axuda á explotación 
S.A.E., con avisos luminosos nas paradas do centro urbano de Vigo.  

Evidentemente, estas reformas non son suficientes debido en parte a que non se está a tratar 
aínda o tema da intermodalidade entre os distintos sistemas públicos de transporte, e entre estes 
e os vehículos privados. A intermodalidade é unha necesidade que se está a concebir dende 
diferentes eidos, como por caso dende a Mancomunidade de Vigo (Estudio de Necesidade para 

                                                                                                                                               
32 Como se vén de explicar do capítulo 3.2.1 do presente documento. 
33 Esa solución de remodelación da Estación –amais de prever, como vimos,a intermodalización non couta nin o 
carácter pasante da mesma no futuro, nin tampouco a depresión das vías na totalidade, ou parte do treito urbano da 
cidade; isto é, dende a saída do túnel da Madroa, en Teis, ata a Estación de Urzaiz (uns 2.800 m.), cuestión esta 
capital para o mellor desenvolvemento urbanístico de Teis. 
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a Creación dun Ente Metropolitano de Transportes), como tamén dende a propia administración 
autonómica (Concurso para o Deseño e implantación dun plan de coordenación do transporte 
urbano e interurbano nas sete principais aglomeracións urbanas de Galicia). A xeración dos 
pontos de intercambio previstos dentro do PXOM ten que repercutir necesariamente sobre o 
esquema da rede de transporte colectivo existente, dado que a mesma terá obrigadamente que 
atender os ditos pontos dunha forma prioritaria; de todas as maneiras, os intercambiadores 
propostos están case na súa maioría situados sobre os percorridos das liñas circulares centro 
actualmente en fase de implantación, ou alomenos teñen unha doada conexión ás ditas liñas. 

 SISTEMA AEROPORTUARIO 

O aeroporto de Peinador ten unha importante evolución en canto a número de usuarios nos 
últimos anos, sendo na actualidade o único aeroporto galego con crecemento positivo en canto a 
número de viaxeiros. Fontes de AENA pronostican un crecemento medio do tráfico aéreo do 
5,5% nos próximos anos. Anque estas previsións non deixan de resultar un chisco arriscadas34, é 
certo que se pode dicir que polo evoluir recente, Vigo, a respeito doutras cidades e aeroportos de 
iguais características, terá case con seguridade un meirande crecemento do que se produzca 
como media nos aeroportos de tamaño medio. O aeroporto de Peinador, ten unha importante 
influencia na área metropolitana extensa, e podería acadar no futuro mercados antes vedados as 
súas instalacións, e extender o seu hinterland asemade, se mellora as comunicacións terrestres 
con outras cidades e vilas (o exemplo da relación con Ourense é ben significativo). 

É imprescindible que o desenvolvemento do sistema aeroportuario leve consigo a mellora da 
accesibilidade das instalacións, e por iso se plantexa a mellora dos accesos dende o propio 
PXOM recollendo dentro das súas determinacións a reordenación viaria que propuxera xa no 
seu día o Concello de Vigo. A área de Peinador é estratéxica non só por esta razón, senón tamén 
polas instalacións do IFEVI localizadas ao seu carón, sen dúbida a máis importante das 
instalcións feirais de Galicia. Pero, sobre todo, pola estratéxica situación da área en si mesma, 
dado que é un punto no que a isocrona dunha hora e media case que cobre toda a extensión da 
eurorrexión norte Galicia – Norte de Portugal, o que quere dicir Ferrol, Coruña- Porto, etc. E 
mesmo para a isocrona dunha hora de prácticamente 4.000.000 de persoas. 

A proposta de extensión do Aeroporto está internamente asumida polo propio Plan Director, 
recentemente aprobado, que vai marcar a evolución das instalacións nos próximos anos, cuxas 
determinacións asume o Plan Xeral.  

Pero amais das ditas determinacións o plan, no que a mellora de accesibilidade propón 
consideramos que cobre as demandas que neste sentido se van producir no próximo futuro. Así, 
as propostas do PXOM neste senso concrétanse nas seguintes medidas: 

                                                 
34 E, de feito, un acontecemento como a desaceleración económica, a crise do propio transporte aéreo ou as ameazas 
de guerra e a guerra mesma, tiñan modificado á baixa esas previsións. O recente atentado de Madrid, posiblemente 
poida dar continuidade a esta tendencia conxuntural, que pode devir en estrutural de continuar as incertidumes  ao 
respeito da seguridade.  A máis longo prazo, a posta en servicio do AVE con Madrid, pode alterar igoalmente as 
previsións que establece o Plan Director. Pero, de calquera xeito, a previsible implantación na zona dun grande centro 
comercial rexional apontaría no sentido contrario.  
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 ACTUACIÓNS PROPOSTAS 

♦ CREACIÓN DUNHA VÍA INTERMEDIA: A RONDA DE VIGO 

• Xustificación da proposta 

Tal e como se desprendía da fase de análise, e segundo o último estudio de mobilidade de Vigo, 
existe un craro déficit en canto a resolución dos tráficos que se desenvolven entre as coroas da 
periferia inmediata da cidade, e o centro urbano, así como tamén entre as ditas coroas 
periféricas entre elas.  

Recordando algún resumo do esquema de mobilidade que se presentara na fase de Diagnose e 
na de Avance, o reparto entre as distintas coroas das viaxes mecanizadas, presenta a seguinte 
distribución: 

As viaxes mecanizadas que non teñen nin a súa orixe nin o seu destino no centro urbano da 
cidade, e que, polo tanto non teñen que ver co mesmo, suman unha importante porcentaxe do 
total de movementos mecanizados, exactamente un 29,6% do total (dende as orixes), o que 
significa 105.849 viaxes/día. Anque parte das ditas coroas definen solo urbano, outra parte 
achégase máis a zonas periurbanas, que tal e como se sinalou nos documentos de Diagnose, non 
teñen unha infraestrutura viaria nin xerarquizada nin adecuada. Isto quere dicir que unha grande 
parte desta mobilidade se ven desenrolando a traverso de viais que ou ben presentan déficits 
craros en canto a sección transversal, continuidade, etc. ou ben a través de viais centrais da 
cidade, que non teñen en todos os casos unha estrutura homoxénea e xa soportan na actualidade 
o tráfico ligado ao centro máis urbano da mesma e que, xa que logo, se ven completamente 
desbordados por ese incremento de tráfico anexo. 

É evidente de tódolos xeitos que dende o ponto de vista territorial a periferia urbana de Vigo 
está completamente apreixada no seu desenvolvemento pola inexistencia ou ausencia de viais 
específicos que regulen e ordenen ese desenvolvemento. Esta situación acontece na actualidade 
en moitas parroquias da perifeira máis inmediata como poden ser Valadares ou Sárdoma, pero 
pode extenderse ó que se considera como a periferia continua dentro de ese entramado 
complexo de asentamentos residenciais dispersos ou localizacións industriais xurdidas de xeito 
anárquico.  

O ordenamento territorial da dita franxa non é só unha necesidade, constitúe unha obriga técnica 
para o planificador, e de non acadarse suporía un lastre perpetuo para a cidade, pero sobre todo 
para o desenvolvemento ordenado do territorio periurbano así como para as súas previsibles 
expansións urbanísticas. 

A este respeito cabe advertir que en grande parte das zonas consideradas, polo seu grao de 
consolidación e pola complicada topografía, xa case non existen alternativas de trazado viables, 

                                                                                                                                               
Un ano despois de escrito o anterior párrafo, todo semella que volveu á normalidade e o Aeroporto de Vigo segue a 
amosar incrementos de tráfico tanto de pasaxeiros como de mercadorías. 
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e o propio corredor elexido35 constitúe unha das poucas posibilidades de artellar de nordeste a 
suroeste a periferia da cidade tramada de Vigo, o que pode parecer incrible pero é 
completamente verídico porque Vigo non se pode permitir o luxo de que novamente se 
acometan desenrolos urbanísticos como os que aconteceron, por caso, nalgunhas zonas do 
consolidado da cidade (como no caso de Pi i Margall, Camelias, Torrecedeira, xunto con 
Beiramar) que por non dispoñer dunha planificación axeitada de viais, teñen moi restrinxido o 
tráfico no sentido perpendicular aos eixos principais, con reservas viarias feitas que non 
permiten o tráfico rodado. 

• Hipótesis da proposta. Características básicas. 

No Avance do Plan xa se delimitara o corredor proposto dende o ponto de vista funcional, sen 
que daquela e mesmo agora se esgoten pequenas variacións, que se desprendan de análises máis 
polo miudo en fases posteriores de estudio e proxecto36. 

O corredor foi estudado dende o ponto de vista técnico, para axeitalo ao territorio que atravesa, 
tentando encaixar o trazado á topografía existente e, polo mesmo, reducindo na medida do 
posible, os movementos de terras, coutando asimesmo, na medida posible os impactos de 
carácter paisaxístico O encaixe fíxose considerando unha sección mínima na ronda de 30 
metros; 30 metros que se distribuen segundo o esquema: 4+2,5+7+3+7+2,5+4 (beirarrúa, banda 
de aparcamento, calzada, mediana, calzada, banda de aparcamento e beirarrúa), e treitos coa 
adición de carris de incorporación e/ou saída, etc.Na inmensa maior parte do percorrido o vial 
incoporará igaolmente un carril-bici incorporado na propia beirarúa) 

Dende o ponto de vista paisaxístico, ademáis de minimizar o movemento de terras preciso, 
incídese na integración do corredor, e a menor afección ao medio existente. Para elo, ademáis de 
server como un vial para o tráfico rodado, -de alta capacidade, pero non alta velocidade- ten que 
axeitarse como corredor peonil, e incluso, como vimos de sinalar, con carril – bici en certas 
zonas, configurando unha via para a intercomunicación parroquial dentro do municipio37. 

• Descrición funcional da Ronda 

O corredor configúrase como unha vía urbana que ten que artellar o territorio periurbano de 
Vigo na súa totalidade e, polo tanto, como unha vía que vai ter un protagismo esencial dentro da 
estruturación da cidade nas próximas décadas e un mellor artellamento do crecemento desta 
periferia, así como un melloramento das conexions cos municipios lindeiros. 

Dende o punto de vista funcional “cose” a práctica totalidade do municipio, resolvendo os 
principais problemas de mobilidade dende Teis ata Comesaña, para logo enlazar a traveso do 

                                                 
35 Que se axustou considerablemente respeito do proposto no Avance de planeamento, sobre todo nas zonas onde a 
súa construcción se presume máis axiña. 
36 Como de feito xa se producíu nalgún dos treitos, con posterioridade; modificacións que se recollen nos planos do 
presente documento para tramitar, na zona de Matamá lindante co polígono de Balaídos, na traza e arranque do novo 
acceso ao aeroporto en Lavadores e sobre todo en Cabral, ou na zona do Aeroporto e accesos á Madroa e Candeán, 
por citar só tres casos. 
37 Tamén se prevé como o eixo fundamental de certas infraestruturas, como, por caso, a rede eléctrica de alta tensión, 
os grandes colectores de evacuación de augas residuais e outras infraestruturas básicas de servicios. 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 92 -  
 

sistema de estradas que van cara o sur, e sobre todo das novas vías de sistemas xerais que 
artellarán os crecementos desta área, mellorar a conexión de Coruxo, Oia e Saiáns,  partindo 
dende a Travesia de Vigo, á altura da redonda de Buenos Aires, e tendo como principais 
conexións co viario existente: a AP-9, a Estrada do Aeroporto, a rúa Ramón Nieto, a Avda. de 
Madrid (Seminario), o primeiro treito da vía Seminario – Corredoira (en proxecto), a Estrada da 
Universidade, a de Vincios e a Estrada de Camposancos (C-550). Amais dese labor de cosido e 
mallado serve para artellar proxectos maduros como é o caso do enganche coa traza do segundo 
cinto, ou outros viais planificados dentro do propio PXOM, como o novo acceso a Cabral e o 
Aeroporto, ou prolongación da rúa Cantabria e posterior enlace coa Estación de Autobuses a 
traveso de Santa Cristina de Lavadores, amais de coa nova penetración da A-55 (Vigo-Porriño) 
en fase de estudio previo. 

O trazado decorre cáseque paralelo á franxa costeira, pero polo interior do municipio. Como xa 
se sinalou, existe outro corredor complementario de enlace ou acceso á área estratéxica de 
Puxeiros o ao Aeroporto, que comunica o nó previsto á altura da antiga G.E.A e Cabral, que 
unha vez correxido dacordo coa Asociación de Veciños desta parroquia de Cabral, se insiste en 
contemplar, pola importancia que ten o dito enlace directo dende o centro da cidade en termos 
funcionais e de oportunidade estratéxica, xerando unha nova posibilidade de acceso, a parte da 
existente pola AP-9 (coa dita variante complementaria, e xunto a traza do corredor da Ronda, a 
tipoloxía da dita rede principal parécese moito a unha “Y”38.) 

A propia traza da Ronda, préstase na parte inicial, xunto á Travesía de Vigo, como oportunidade 
de abrir outra avenida urbana, transformando a rúa Cantabria que permitirá conectar a Avda. do 
Aeroporto, a Travesía de Vigo, Ramón Nieto e a Avda.de Madrid dunha maneira directa, e con 
seccións amplas, o que pode servir para resolver os accesos dificultosos de toda a zona de 
Candeán e Teis, ordenando un tecido urbano que non ten doutra maneira, solución viaria 
factible39. 

• Treito norte. Dende Travesía de Vigo ata Avda. do Aeroporto. 

A Ronda nace da redonda de Buenos Aires, con Travesía de Vigo, a través da avenida 
prantexada entre o dito ponto e o actual cruce entre Cantabria e a Avda. do Aeroporto. A medio 
camiño do desenrolo da citada vía (case que paralela a alineación de Cantabria), a Ronda 
bifúrca, subindo por San Xoan do Monte, pola parte norte do monte, e accedendo parella á AP-9 
ata a zona da Avenida do Aeroporto, entre San Paio e a Madroa. No paso da divisoria existente 
prantéxase a necesidade de conectividade directa entre a Ronda e a AP-9, para desta maneira 
acceder tamén a área lúdica da Madroa (instalacións do Zoo, para as que logo da exposición 
pública se prevé polo Plan unha amliación, áreas deportivas e futuro desenvolvemento da área 
da Madroa e o conxunto do Monte Vixiador, tanto no termo municipal de Vigo, como no de 
Redondela, como espacio natural e parque metropolitano), resolvendo así a accesibilidade a este 
futuro parque non só dende a cidade senón dende toda a Área Metropolitana. 

                                                 
38 Hai que insistir que o conxunto do sistema primario formado na parte alta polas autoestradas AP-9 e AG-57, 
malamente podería funcionar como tal sistema se non se contemplan conexións destas vías co resto da trama viaria da 
cidade (sistema secundario). 
39 Con esta solución, amais diso, vense a completar o que, no seu día  se deu en chamar Primeiro Cinto da Cidade. 
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• Treito norte – centro. Avda. Aeroporto – Ramón Nieto – Avda. de Madrid (na área do 
Seminario) 

Logo do cruce coa Avda. do Aeroporto, baixa cara a Ramón Nieto a media ladeira, 
prácticamente seguindo o alineamento entre a divisoria parroquial de Lavadores e Candeán, e 
con Cabral, pasando por enriba do líndeiro norte de Barreiro, organizando os accesos a Ramón 
Nieto e futuro acceso a aeroporto tamén previsto no PXOM, por medio de enlace a enclavar nos 
terreos de GEA cuxo destino xa non podía ser o industrial, evidentemente. Con esta solución –
mellorada polo concurso veciñal no proceso de exposición pública do Avance40-, perfecciónanse 
os cruces sobre o Lagares das dúas vías e se desafecta un bo fato de vivendas que se afectaban 
na primeira proposta explicitada no Avance de Planeamento A partires deiquí, a Ronda cambia 
a súa alineación cara o sur-oeste no lugar de Sabaxáns, nun primeiro treito case paralela a traza 
de Manuel Álvarez, e posteriormente a Estrada Vella de Madrid, vía da que se aproveita un 
treito para a traza da Ronda, xustamente o que se sitúa na súa parte máis próxima á Avda. de 
Madrid. Na zona de Seminario enlaza coa Avda. de Madrid. E, por máis que no Plan Xeral se 
contempla xa un novo acceso da A-55 sustitutivo da Avenida de Madrid para os tráficos 
procedentes de Porriño, séguese a entender como mellor solución de encontro das dúas vías, a 
previsión dun rotador no que o fluxo principal de tráfico na Avenida de Madrid se proxecta por 
baixo dita solución. 

• Treito central. Avda. de Madrid – Seminario, Corredoira – Estrada da Universidade – 
Estrada de Vincios. 

Dende a Avda. de Madrid, e aproveitando o alineamento previsto no PXOU actual a respeito 
das previsións feitas para o vial Semaniario- Corredoira, accede na parroquia de Sárdoma, 
seguindo principalmente alineamentos paralelos ás estradas de Lameiro, Moledo e Fragosiño. 
Nas inmediacións do Monte da Serra, se escinde do trazado previsto de Seminario – Corredoira, 
mediante un rotador; e cun viaducto salva a canle do río Barxa, para a media ladeira subir os 
desniveis do Monte da Serra, entrando na parroquia de Castrelos. Dende este ponto, no cumio 
do Monte da Serra, a traza decorre paralela á canle do río, pero preservando o mesmo, cun 
trazado parello ao límite entre as parroquias de Castrelos e Beade, resolvendo as conexións co 
viario principal das ditas parroquias. Desta maneira enlaza coa Estrada da Universidade, vía que 
se potencia dende o propio Plan, como acceso de Vigo ás zonas dos novos e importantes 
equipamentos (sanitarios, deportivos, etc) e co acceso á cidade dende o sur do municipio. 
Despois deste enlace atravesa, mediante un viaducto urbano, o paso sobre a estrada de Vincios 
para cuxo enlace se prevén igoalmente redondas de acceso. 

• Treito centro – sur. Estrada de Vincios – Polígono de Zona Franca en Balaídos– 2º Cinto. 

A Ronda entra en Matamá, mediante unha traza parella a da rúa Revolta, entre os núcleos de 
Ribelas e Carabucha, atravesa a Estrada de Matamá (por enriba da mesma), alineándose 
paralelamente ao peche sur da ampliación do polígono de Zona Franca Balaidos, preto dos 

                                                 
40 A Asociación de vecinos de Lavadores, collendo como base a proposta feita polo PXOM para a ordenación da 
vella circuncripción de Lavadores, elaborou outra que o PXOM incorporou por entender que melloraba a que 
inicialmente se presentara. 
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núcleos de Castro, Ribas e San Mauro, converxendo a unha redonda prevista que enlazara 41 o 
Polígono de Balaídos cos asentamentos de Matamá e a conexión de todo o sistema coa Avda. 
Portanet a traveso dunha vía urbana de ampla traza e axardinamento, paralela ao Cemiterio de 
Pereiró, enlace que se fará polos terreos onde hoxe asenta a Subestación de Fenosa, que se 
compatará e soterrará, liberando boa parte dos terreos, por mor de Convenio suscrito entre 
Concello e a Compañía Suministradora de enerxía eléctrica. Outro enlace dará entrada á parte 
oeste do polígono que proseguirá a Ronda cara o chamado enlace de Balsa –xa situado en 
terreos da paroquia de Comesaña- previsto no proxecto do Segundo Cinto que comezou a 
construir o Mº de Fomento, cuxo acceso ao Polígono está xa proxectado para entrar en servizo 
ao tempo que o faga o dito 2º Cinto, correndo o seu funcionamento a cargo da Xunta de Galicia. 

• Treito sur. 2º Cinto – Termo Municipal de Nigrán (con ramal á Estrada de Camposancos -
C-550-) 

Este treito, como consecoencia do estudio dalgunhas alegacións nas que se analisaba tanto a 
globalidade como os distintos treitos da Ronda, suprímese da ordenación, porque se puido 
constatar que non tiña o carácter estrutural que inicialmente se lle atribuía, o que unido ao feito 
de decorrer sustancialmente por terreos calsificados como solo rústico de especial protección 
(xa que logo con unha carga mediambiental e económica excesiva para esa falla de carácter), 
determinou esta decisión de prescindir do dito treito. En todo caso, esta supresión non supón un 
cambio nos criterios que inspiraron  o deseño da estrutura xeral do territorio (máis en concreto 
no que refire ao sistema de comunicacións), pois  a Ronda se mantén e se reafirma, polo que a 
súa funcionalidade no deseño definitivo non se ve alterada.    

♦ CINTO LITORAL. 

A fachada marítima central da cidade de Vigo é un dos lugares onde o Plan propón actuar 
decididamente en razón do seu carácter estratéxico. A intervención proposta posúe un amplo 
contido dende o ponto de vista infraestrutural e da ordenación dos tráficos metropolitanos. 

En primeiro lugar, o tramo do frente marítimo comprendido entre o monte da Guía e Bouzas 
acolle os principais usos portuarios coa súa correspondente ocupación de solos e xeración de 
tráficos. En segundo termo, é precisamente nesta fraxa costeira onde a cidade actual posue un 
maior conflicto no seu intento de aproximarse, ata tocar a Ría. Tamén se pode dicir que as 
características da trama urbana presente e dos usos urbanos actuais producen uns tráficos cuxo 
itinerario natural é a Avenida de Beiramar, Praza de Compostela e a rúa Areal. 

A análise estrutural amosa, por outra banda, que unha das carencias máis sigificativas do 
sistema viario vigués é a falta de continuidade do túnel de Montero Ríos e o carácter terminal do 
tramo do primeiro cinto en Bouzas, nos terreos da Zona Franca. De tal xeito que un dos lugares 
onde máis se manifesta o carácter incompleto da rede principal da área metropolitana- 

                                                 
41 Tal como fica agora proxectado, logo da corrección que houbo que recoller por mor de non afectar os terreos do, 
por outra parte  xa abondo deturpado Castro de Roupeiro e tamén pola decisión de  non incluir o asentamento deste 
nome dentro da ampliación do Polígono, atendendo así as peticións de veciños e a dificultade de asumir o alto custo 
que a solución de incorporar esta área ao polígono ía supoñer, inviabilizando económicamente ou poñendo en perigo 
a imprescindible ampliación da zona industrial deste importantísimo enclave da automoción, básico para a cidade. 
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plantexado xa na Diagnose e no Avance como un dos principais problemas estruturais de Vigo- 
é precisamente nesta zona. 

Esta carencia xera múltiples problemas á cidade. Pero tamén é a orixe de importantes 
disfuncións na ordenación dos tráficos supraurbanos. Rúas como Beiramar e Areal teñen que 
suplir estas deficiencias afectando negativamente o medio ambiente urbano. 

No Avance do Plan Xeral xa se propuxera a continuación do túnel de Montero Ríos- polo tanto 
en soterrado- ata o seu enlace co primeiro cinto en Bouzas. E agora o PXOM recolle como 
esencial esa proposta, de tal forma que, unha vez que se resolva- satisfactoriamente- a unión 
deste túnel coa autoestrada de Pontevedra (hoxe só posible no complexo acceso dende o porto 
por baixo do nó de Isaac Peral) a traveso con arranque na Avda. de Guixar, ficando por 
construir o enlace, parte soterrado e parte en superficie de Guixar con Torres de Padín (previsto 
tamén no presente PXOM), hanse resolver os problemas básicos da rede viaria por medio da 
orbital que forman a autoestrada de Pontevedra, isto é o tramo comprendido entre Torres de 
Padín e o arranque do Segundo cinto, seguindo a AP-9 e a AG-57, o propio 2º Cinto (que se ven 
de rematar e entrar en servizo) e o  Pimeiro cinto (coincidente neste treito co 2º Cinto entre 
Ricardo Mella e Bouzas) e o futuro Cinto Litoral. Enténdese pois, por cinto litoral o tramo 
soterrado que debe conectar Guixar con Montero Ríos e o Pimeiro Cinto en Bouzas, construido 
xa entre o ramal de entrada en vigo da AP- 9 e o Berbés e ficando por construir os treitos entre o 
Berbés e a rúa Coruña e Bouzas. 

Este Cinto Litoral cumprirá varias funcións. A máis importante delas é a xa comentada. É dicir 
o seu rol de peza que completa un elemento fundamental da rede principal. Pero tamén significa 
unha mellora substancial dos accesos ás distintas pezas do Porto ao plantexaranse uns accesos 
directos dende o mesmo ás tres áreas básicas do porto: o comercial (incluída a área de cruceiros 
e tráfico de Ría), o pesqueiro (Berbés-Beiramar) e a os peiraos de Bouzas e terminal de 
transbordadores. 

A proposta contempla tamén a creación da aparcamentos colindantes ao cinto litoral, como o 
existente ao lado da estación marítima da Ría. Este cinto litoral terá unións co viario urbano en 
pontos estratéxicos. Nunha primeira aproximación á proposta os pontos mínimos serían os 
seguintes: Isaac Peral, Areal, Berbés, Rúa Coruña e Bouzas. 

♦ ESTACIÓN DE RENFE 

O centro da cidade de Vigo adoece, tal e como se comentou nas anteriores fases e mesmo con 
anterioridade neste documento, dunha aquelada interrelación entre os distintos medios de 
transporte que prestan o servizo de mobilidade no ámeto tanto municipal como metropolitano. A 
súa importancia no esquema funcional do transporte do municipio é evidente polos datos xa 
comentados do Estudio de Mobilidade, debido a que o dito centro concentra o maior ponto focal 
de orixes ou destinos de todo o municipio, polo que tamén se comprende a necesidade de que 
este ponto teña un certo carácter intermodal dentro do esquema do transporte público.  

Na zona central, entendida esta como a que rodea os primeiros ensanches da cidade, concentra 
ademais dos transportes colectivos por estrada, dous transportes de primeira orde dentro do 
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mapa comarcal de comunicacións, como son o transporte de ría (concentrado na Estación de 
Ría, no peirao da Laxe), e a estación de FF.CC. en Urzáiz, á altura de Via Norte. Ademais ten 
unha especial relevancia por aloxar duas vias inscritas nos sistemas xerais ou vias primarias da 
cidade, como son as do cinto litoral, e o acceso a AP-9. 

En razón desta concentración de elementos, resultaba imprescindible para unha correcta 
ordenación e configuración do transporte arredor de determinados pontos onde se poidese 
producir unha transferencia axeitada entre os distintos modos de transporte. Neste caso, a 
ubicación da estación de FF.CC., xunto o acceso da AP-9 no centro urbano da cidade, semellaba 
obvio que podía proporcionar unha oportunidade de integración entre os distintos elementos do 
transporte que interveñen na zona, é dicir, transporte privado, transporte colectivo por estrada, 
transporte colectivo urbano, taxis, e FF.CC. Esta área de oportunidade refórzase dende o ponto 
de vista do entramado urbano, no déficit de calidade urbanística que presenta a parcela actual de 
RENFE, e a súa difícil, por non decir nula, integración urbana, podéndose afirmar que en todo 
caso a configuración actual non axuda a “facer cidade”. 

A zona, por outro lado, presentaba unha ubicación de extraordinarias posibilidades, porque 
supón un mirador cara a ría de Vigo, que ofrece unha imaxe da cidade plenamente realista do 
que a actividade da mesma representa no acontecer diario dos seus cidadáns. Os distintos niveis 
do terreo ata a cota de Vía Norte, permiten configurar un espacio de tal maneira que a parte 
deste balcón cara a ría, se aproveiten os espacios tanto para a organización do sistema de 
transporte, como para ofrecer ao disfrute dos cidadáns maiores espacios públicos, á vez que se 
mellora a súa integración urbana no entorno. E velai que o PXOM recolla de xeito integral a 
remodelación deste espacio no sentido apuntado42. Compre salientar que coa remodelación que 
xa se contén no presente Plan con aplicación de ordenanza 16 (Áreas de Ordenación 
Pormenorizada) se consegue unha praza miradoiro de uso público de mais de 30.000 m²; 
elemento de enorme significado para o centro da cidade pola súa estratexica localización. 

Como actuacións clave dentro do espacio do recinto para uso totalmente público ou dotacional, 
prantéxase a inclusión dun aparcamento disuasorio, craramente orientado para a transferencia 
veículo privado-transporte público, a remodelación da terminal ferroviaria, e adaptación para a 
saída sur de Vigo ou túnel pasante, o deseño anexo dunha estación de autobuses cuias dársenas 
deben resolver polo menos a demanda norte e noreste da cidade, así como a resolución dos 
enlaces urbanos mediante as líñas de transporte urbano de Vitrasa, e a integración dunha parada 
central de Taxi, integrados na configuración dos elementos terciarios que se aloxen no interior 
do recinto, todo elo, amais de ponto de saída e chegada para os autobuses de medio e longo 

                                                 
42  Todo elo, conforme se explicita na certificación do acordo plenario do Excmo. Concello de Vigo, adoptado na 
sesión do 23 de Febreiro do presente ano 2004, polo que se ultima o texto do Convenio de colaboración entre o 
Concello de Vigo e a Rede Nacional de Ferrocarrís Españois (RENFE), para a construcción da nova estación de 
ferrocarril, reordenación da praza da Estación e ordenación do seu ámbito, nomeadamente, para a previsión dunha 
estación de transporte intermodal (nova Estación de Autobuses) e conseguinte integración co ramal de entrada na 
cidade da AP-9. O PXOM, doutra parte, entende esta operación de remodelación do sistema xeral ferroviario na 
Estación de Urzáiz, como unha operación de maior envergadura e velaí que se conciba como de completa 
reordenación urbanística da área comprendida entre Urzáiz e San Lorenzo, incluindo os Canadelos e o sistema viario 
periférico. Todo elo, mercede ao desenvolvemento ordenado de diferentes ámetos de solo urbano non consolidado 
cuxa ordenación detallada se inclúe no documento de aprobación inicial. 
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percorrido. 

♦ VIA PARQUE DA UNIVERSIDADE 

A actual vía da Univesidade é un dos eixos que comunica o centro de Vigo co seu exterior. A 
súa orixe sitúase nas cercanías do Parque de Castrelos mediante unha conexión en ángulo recto 
coa Avenida de Castrelos. Este eixo, o da avenida de Castrelos, é un dos máis interesantes da 
cidade. Comeza na Praza de América e continúa logo pola estrada de Valadares e Vincios ata 
enlazar, xa no exterior do municipio, coa rede de estradas de Gondomar, Porriño e Salceda. Sen 
embargo a estrada de Vincios-Valadares presenta problemas de capacidade e acaemento ás 
funcións hoxe demandadas, difícis de resolver en Valadares e na zona do Polígono de A Garrida 
requirindo a realización de variantes de certo grao de complexidade. 

A pesares da falta de claridade con que se desenvolve o seu treito inicial, o vial da Universidade 
constitúe un dos eixos máis potentes da cidade. Ten un trazado manifestamente paralelo á 
Avenida de Castrelos ata o seu enlace co segundo cinto. A partires deste ponto bordea polo 
oeste o Parque Tecnolóxico, continúa por Valadares e cruza a autovía do Val Miñor ata o 
recinto universitario de Marcosende cun trazado que busca adaptarse ás condicións orográficas 
impostas pola presencia da colina de Zamáns. 

O PXOM entendeu dendo o inicio dos seus traballos que a vía da Universidade enlazaba -ou 
podia enlazar- perfectamente con algunhas das estradas máis significativas do surleste 
metropolitano. Xa que logo, a estrada de Gondomar-Vincios-Porriño ou mesmo a nova que vai 
conectar directamente coa de Porriño permiten afirmar que este vial é un dos eixos que pode 
facilitar unha máis sinxela relación de boa parte do alfoz metropolitano coa cidade central. 
Dende a perspectiva metropolitana o vial da Universidade posúe, indubidablemente, un certo 
potencial estruturante. 

Ese carácter estruturante derívase do seu trazado e das unións que ten coa rede principal 
metropolitana e urbana. O Segundo Cinto e a proxectada Ronda de Vigo teñen-, para sermos 
máis exactos, van ter- nós de relación moi claros coa vía da Universidade. E no presente Plan 
contémplase igoalmente a construcción dun enlace que permita a conexión da autovía do Val 
Miñor co vial da Universidade, outro que conecte a estrada de Porriño coa Avda. da 
Universidade, bordeando a presa de Zamáns e, por último, a correcta integración no viario 
primario da cidade, mercede á apertura dun amplo vial entre o polígono de Balaídos e o 
cemiterio municipal de Pereiró. 

Pero ademais destas utilidades o vial da Universidade dispón dunha franxa relativamente ampla 
de solos non ocupados nos tramos máis meridionais. Todo iso permite propoñer un tratamento 
que singularice esta vía tanto polas súas características como polos usos que se prevé situar nas 
súas marxes, nese intento, repetidamente citado ao longo dos traballos de elaboración do Plan 
Xeral, de artellar a cidade central co espacio universitario do Sur de Galicia; isto é de facer 
cidade tendo este eixo como elemento estruturante da implantación de novos e necesarios 
sistemas dotacionais e de acaído tratamento entre a nova cidade así desenvolvida coa cidade 
espallada xa existente nas parroquias atravesadas polo dito vial. 
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Por todo o anterior, o PXOM prantexa a conversión do vial da Universidade nunha vía parque 
que dote de acceso a espacios libres, equipamentos singulares -ademáis do universitario- e usos 
residenciais complementarios. O concepto de vía parque ten os seus antecedentes nos paseos 
barrocos do XVIII e nos bulevares urbanos decimonónicos. Desenroladas fundamentalmente 
nos Estados Unidos nos anos vinte, as vías parque difiren das vías tradicionais no que 
incorporan unha ampla franxa de dominio público con vontade de espacio libre recreativo e non 
só con fins estrictamente circulatorios. 

A vía parque da Universidade conectará coa rede viaria da área metropolitana en Marcosende. 
Ademais de facilitar o acceso a este recinto universitario e ao parque Tecnolóxico o Plan situa 
nas súas marxes unha Cidade Deportiva de rango ou escala de Eurorrexión, un Xardín e Parque 
Botánico, un complexo hospitalario e usos residenciais complementarios dos novos usos, así 
como das áreas industriais que se están a construir (PTL), a desenvolver (A Garrida) e, 
nomeadamente, a que se prevé no propio PXOM, sobre terreos de Valadares e Matamá. 

O tratamento recomendado para a vía é de calzadas separadas cunha mediana de ancho variable 
e unhas franxas laterais que inclúan zonas boscosas e recreativas. O tratamento da vía parque 
incorpora tamén carrís para bicicletas segregados e alonxados das calzadas do tráfico de tal 
xeito que na imaxe da vía prime o contido vexetal e de plantacións. 

♦ ACCESOS AO AEROPORTO 

A configuración do viario existente nas inmediacións do Aeroporto, e a súa remodelación, é 
unha condición fundamental para o desenvolmento da zona, e unha actuación estratéxica para o 
futuro da cidade. Non cabe esquencer que dende diferentes administracións, se están a estudiar 
alternativas viarias para resolver a mobilidade da área metropolitana, cara a Redondela, e Pazos 
de Borbén que suporían a potenciación do noo de Puxeiros – Aeroporto. Doutra banda tamén se 
ten que potenciar a infraestrutura aeroportuaria e as instalacións do recinto feiral (IFEVI), así 
como o desenvolvemento de Cabral no seu conxunto, mediante unha estrutura viaria local pero 
primaria que sirva de engarce entre o viario xeral (AP-9, por caso), e o viario distribuidor da 
cidade. 

Por outra banda, algunhas interseccións do contorno non teñen unha configuración acaída aos 
novos condicionantes da circulación, precisan obrigadamente dunha mellora moi importante nos 
seus plantexamentos. 

Neste sentido, o Plan, no que respeita o deseño da rede de engarce no cumio do Aeroporto, 
considera suficiente o esquema proposto no “ESTUDIO DE ORDENACIÓN DAS 
CONEXIÓNS DOS VIAIS QUE CONFLÚEN NO AEROPORTO DE PEINADOR”, de 
decembro do 2000, no que dende esta perspectiva se plantexaba un esquema viario que en 
grandes liñas contemplaba as actuacións seguintes: 

- Unha nova conexión directa entre o Aeroporto e a AP-9, sen cruces a nivel con outras 
vias de diferente tipo. 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 99 -  
 

- Desvío da N-556 no frente do Aeroporto, transformando o treito actual para uso 
estrictamente aeroportuario, e configurando un rotador de uso do Aeroporto, xunto co 
viario actual, á beira do edificio terminal. 

- Desvío da N-556 dende unha glorieta de nova construcción á altura da N-555 a 
Redondela, ata a estrada de Cabral , onde se configura outra rotonda que ademáis serve 
para concentrar os accesos a AP-9. 

- Conexión mediante un gran rotador entre a estrada de Cabral e a de Puxeiros, 
resolvendo os accesos ao IFEVI e ao recinto aeroportuario (local). 

- Unha nova vía urbana, distribuidora, pola zona de Liñeiriños, conectada a AP-9, e ao 
viario anteriormente sinalado. 

  

 

Dende o Plan Xeral quérese potenciar esta proposta, cun viario distribuidor xeral da cidade que 
una o noo previsto en Liñeiriños, cara a “Ronda de Vigo”, prevista dentro do PXOM como 
viario primario da cidade. 

♦ AVENIDA DE MADRID NOVO ACCESO VIGO - PORRIÑO. 

O acceso da A-55 ao termo municipal de Vigo constitúe unha das entradas máis características e 
de maior importancia para a cidade, non só polo volume de tráfico que soporta, senón tamén 
porque artella grande parte do sector suroeste da cidade e o seu extrarradio urbano anexo. 

Funcionalmente, o último tramo da entrada da A-55 en Vigo que, é o que se considera ou 
denomina Avenida de Madrid, presenta unha problemática se cabe diferenciada do resto da vía 
ao confluir os inxentes níveis de tráfico de acceso á cidade cun contorno onde a vía de 
penetración se emprega como viario distribuidor tanto cara o viario principal de distribución da 
cidade (Gran Vía, Primeiro Cinto...), como de acceso ás industrias e centros comerciais 
presentes na área. 

Esta multifuncionalidade, en canto ao soporte que presta e ás elevadas intensidades de tráfico 
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que se concentran sobre vía, unida a unha deficiente previsión no que respeita á ordenación da 
sección transversal e da resolución dos cruces coas vías de distribución da cidade, inciden en 
que a Avenida de Madrid presente, dende o punto de vista da circulación, un nível de servizo 
deficiente, xerándose contínuas retencións en hora punta.  

Por outra parte a imaxe urbana que se ofrece dende este importante acceso é tamén deficiente en 
extremo, debido a un desaxeitado tratamento da estrada, que non ten en conta o seu marcado 
carácter urbano. Amais diso, a resolución dos cruces dificulta claramente a súa comprensión por 
parte do conductor foráneo, e provoca situacións complicadas e mermas das condicións da 
seguridade vial. 

En razón de todo iso, e tal como xa se indicaba á hora de presentar o Avance, o Plan Xeral 
propón unha fonda transformación da imaxe e os contidos da Avenida de Madrid43. Para iso 
contempla un novo tratamento da vía que considera o seu potencial de avenida urbana 
estruturante do sector suroeste da cidade e pretende actuar igoalmente nas súas marxes, 
mediante a creación dun novo parque e a través da substitución progresiva de actividades 
industriais por actividades de carácter terciario. 

Con isto perséguese convertir un dos máis representativos eixos radiais da cidade nun eixo 
terciario e equipado cunha imaxe urbana potente cuxas marxes poden acoller unha certa 
desconcentración de actividades e usos centrais. A Avenida de Madrid é neste sentido un 
potencial eixo de desconcentración que vai relacionar o centro tradicional coa nova cidade que 
emerxe na periferia. A súa boa accesibilidade baseada nos seus nós de relación coa autoestrada, 
coa futura Ronda, co primeiro cinto e con Gran Vía, así como a súa cercanía ao Aeroporto son 
cualidades que favorecen o seu carácter estratéxico de eixo radial representativo da nova cidade 
de servizos que tamén é Vigo. 

O novo tratamento da vía como avenida urbana é coherente con este obxectivo e require unha 
remodelación da súa sección transversal, da súa planta e dos seus nós viarios, especialmente o 
da Estación de Autobuses e o do Seminario. 

A actuación ten por finalidade resolver, ademais, algúns dos principais problemas de tráfico 
observados. Esta problemática resúmese nos seguintes pontos: 

- A división física entre o tronco principal e os carrís de servizo en gran parte do 
percorrido dificulta en extremo o reparto da circulación entre os distintos carrís de 
circulación, sore todo considerando que os nós co resto do viario destribuidor se realiza 
dende as vías de servizo. O problema agrávase se se considera que a capacidade destes 
carrís de servizo redúcese abondo debido aos accesos ás parcelas comerciais e 
industriais que se implantaron nas marxes da vía. De feito os aforos reafirman a 

                                                 
43 Esta pretensión vese agora, se cabe, máis facilitada por canto o Mº de Fomento ven de aprobar a pronta realización 
dun proxecto dunha nova penetración da A-55 no territorio de Mos e Vigo, coa construcción dun túnel dende as 
primeiras curvas de Tameiga ata a zona media-baixa de Bembrive, que o Plan xeral incorpora deseñando a traza da 
nova estrada no treito de superficie polo concello vigués, lenvándoa en dirección  surleste-nordeste dende Bembrive 
ata a Ronda e continuación ata os nós de Arquitecto Palacios, na zona leste de Castrelos, para a súa posterior 
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inutilidade de semellante división da sección transversal; por caso, no mes de abril do 
2000, o fluxo máximo foi de 1.294 veh/hora na calzada de servizo ( un único carril 
efectivo, e compartido para acceso a locais e paradas de autobuses), e de 1.177 veh/hora 
nos carrís centrais (IMD de 18.606 y 17.239 respectivamente ) en sentido de entrada a 
Vigo. Estes datos repítense ao longo de todos os meses do ano, e reflectan xa por outra 
parte, o esgotamento de capacidade das vías de servizo (menor) fronte ás vías centrais. 

- O nó co primeiro cinto á altura da Estación de Autobuses resólvese dende os carrís de 
servizo da Avenida de Madrid, que se independízan do tronco da vía nun tramo 
demasiado longo, o cal reduce considerablemente a capacidade da intersección e xera 
importantes retencións nos ditos carrís en horas punta. A incorporación dende o cinto a 
carrís de servizo da avenida en sentido saída realízase con parámetros estrictos e 
presenta problemas de seguridade vial. O trazado do nó é forzado, e a súa lectura é moi 
complicada para o conductor que non estea acostumado á súa ubicación, con lazos 
entrecruzados que non dispoñen dun mínimo desenvolvemento, o que rebaixa a 
capacidade, e xera problemas de seguridade vial. O conxunto urbano e o acceso á 
Estación vense gravemente deteriorados debido á resolución adoptada para o nó. 

- A avenida non presenta elementos de urbanización e humanización que se corresponden 
ao uso“urbano” que nestes momentos soporta, sobre todo no treito máis próuximo á 
Praza de España, aínda que esta funcionalidade se pode extender ao longo de todo o seu 
desenrolo. As beirarrúas son cativas, as plantacións inexistentes, o mobiliario urbano, 
agás no caso das torres de iluminación, ausente. A percepción, non só do conductor 
senón do propio peón asimílase ao que decorre“encadeado por un corredor angosto e 
tortuoso”. A imaxe que esta entrada da cidade ofrece non se corresponde coa imaxe que 
podería acadarse cun mínimo tratamento paisaxístico da vía. 

Así pois, e de maneira complementaria ao anteriormente dito, considerouse necesaria unha 
intervención na propia avenida de Madrid centrada nos seguintes aspectos: 

- A realización, baixo o criterio de tratamento conxunto en toda a extensión da vía, das 
obras necesarias para redeseñar e reformar a sección transversal, suprimindo a división 
física existente hoxendía entre as vías de servizo e o tronco principal, dado que esa 
separación funcional de carrís se pode lograr cunha calzada (en cada sentido) 
permitindo unha mellor flexibilidade no aproveitamento das capacidades de cada un dos 
carrís (IMD superiores a 32.000 veh/día). 

- A mellora e tratamento paixasístico da vía (urbanización e humanización) mediante a 
incorporación oportuna dos servizos urbanos, elementos de mobiliario urbano, 
vexetación ornamental, ampliación de beirarúas, etc., que permitirá unha maior 

                                                                                                                                               
integración no tramado urbano –a través de Gran Via e Regueiro- cara o centro da Cidade (Ver outravolta os gráficos 
Nº 7 e ss. da presente Memoria).  
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comodidade dos percorridos peatonais e unha mellora en canto ao acceso aos centros 
comerciais e de actividade presentes e propostos nos márxenes da vía 

- O redeseño dos cruces da avenida co viario de distribución da cidade, que se converte 
asímesmo, nunha exixencia fundamental. De feito, a resolución do nó co primeiro cinto 
presenta parámetros deficientes e xera graves disfuncionalidades de enlace entre a 
Estación de Autobuses e o viario local da cidade. Velai a ampla e decidida 
remodelación da área que se contempla no PXOM44. Por outra parte, os cruces de 
Alcampo (Gandarón) e do Seminario (futuro nó coa Ronda de Vigo), resoltos hoxe 
mediante glorietas partidas que non ordenan de maneira eficiente o movemento 
indirecto do tráfico (cunha importante porcentaxe de veículos pesados) nen permiten 
unha resolución racional entre o tráfico de penetración e o de cambio de sentido e 
accesos, nen o peonal, que se interfiren disminuíndo a capacidade dos noós; velaí que 
no futuro terán que se sustituir por nós e redondas a diferente cota feitos con largueza e 
calidade; que, doutra parte, teñen que indicar con nidieza o carácter de porta de entrada 
no espacio futuro central que vai ser xa esta área nun inmediato futuro. 

- Complementariamente inclúese no Plan Xeral o trazado da nova autovía de Vigo a 
Porriño que parte do nodo de Finca do Conde, á altura do enlace existente no primeiro 
cinto, O percorrido do corredor previsto é caseque paralelo ó da Avenida de Madrid, 
pero máis no interior de Sárdoma; alterna treitos en superficie, con treitos con tráficos 
soterrados, posibilitanto resolver problemas de orografía, así como de incidencias a 
núcleos urbanos consolidados. 

♦ ENLACES DA AP-9 

Como complemento ás actuacións propostas nos corredores primarios da cidade, precísase 
dunha mellora da interconexión dos ditos viais co viario distribuidor dentro da cidade. 

♦ BUENOS AIRES 

Dentro do que debe comprender unha meirande vocación urbana do acceso da AP-9, acométese 
a resolución de todos os movementos no actual enlace de Buenos Aires coa AP-9, mediante a 
construcción dunha plataforma ovalada que debe resolver os accesos de entrada cara o centro 
urbano da cidade, co gallo de vencellar o barrio de Teis, ao centro da cidade dunha maneira 
máis rápida e cómoda. Esta necesidade refórzase debido que na actualidade a única vía que 
garantiza o acceso dende Teis cara o centro é Sanjurjo Badía, rúa que está colmatada de 
                                                 
44 Esa remodelación ten como obxectivo o situar no cruce entre a Avda. de Madrid o mal chamado 1º Cinto 
(Arquitecto Palacios, dunha banda, e Martínez Garrido e Gregorio Espiño, da outra), hoxendía, tan mal resolto, unha 
actuación – pública – de grande calado, coa resolución efectiva dos tráficos pero tamén co deseño coidado das novas 
implantacións (intercambiador, usos comerciais, edificios significativos de usos residenciais e terciarios, 
remodelación das dotacións públicas existentes, etc), que virán a ser como outra nova grande porta da cidade, mesmo 
coa previsión de construcción por enriba da propia Avda. de Madrid, con soterramento dos tráficos transversais a dos 
accesos directos ao intercambiador) e solución en superficie a traveso dunha nova e importante rotonda do resto dos 
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edificacións de borde en altura, e ten uns parámetros funcionais reducidos, para a que o PXOM 
prevé a completa remodelación de xeito semellante á xa desenvolvida nun dos treitos da rúa 
Urzaiz na zona do Calvario, isto é, con deseño que desuada a circulación rodada e modere a 
local que sempre existirá45.  

♦ TORRES DE PADÍN 

Na actualidade xunto o enlace de Teis, e a carón do que ía ser a área de peaxe, existe unha 
rotonda que conforma o cruce do viario local, cunha saída da AP-9 cara a estrada nacional a 
Redondela. A potenciación de dito nó vai permitir sen dúbida unha mellora de accesibilidade 
dende a PO-323 ata a nacional, e a sua interconexión coa AP-9, o que vai representar un 
importante pulo para o desenrolo ordenado de todo este sector da cidade, e permitir unha maior 
fluidez no tráfico perpendicular á costa. Sen dúbida debido á difícil topografía a coordenación 
do viario do sector non é sinxela, pero si perfectamente posible. 

♦ VAL MIÑOR-ESTRADA DA UNIVERSIDADE 

Detectado o déficit de interconexión entre a autovía de Val Miñor (A-57) e a Estrada da 
Universidade, sobre todo se se ten en conta, que a A-57 supón ou representa a conectividade por 
vía rápida con todos os Concellos do sur da área metropolitana; e que por outra parte, a Estrada 
da Universidade é o principal acceso ao Campus de Marcosende, principal campus da 
Universidade de Vigo. A Estrada da Universidade, tiña que potenciar a súa funcionalidade como 
porta de entrada da cidade, polo que atinxe o lado sur-leste da mesma. 

Para resolver as ocupacións de solo precisas para a definición do enlace sinalado (o cal nunha 
imaxe tentativa podería conformarse perfectamente a través de dúas rotondas sitas na propia 
Estrada da Universidade, e o enlace mediante lazos directos en ambos sentidos de circulación) 
resérvase dende o ponto de vista de clasificación do solo o espacio pertinente reflectado nos 
planos de Ordenación. 

♦ VIAIS DE TEIS 

No caso de Teis prevense unha serie de vias interiores ao barrio, con obxecto de estruturar o 
mesmo, tanto internamente como cara o exterior. O Concello de Vigo está actuando dende 
diferentes vias para a reestruturación do barrio, por caso promovendo a apertura da rúa Pedro 
Alvarado, e a ampliación do Camiño de Maceiras, novas vías que se recollen dentro do PXOM, 
e se integran dentro do entramado viario existente. O PXOM, entende como moi comenente a 
colaboración con Factoría Vulcano S.A., para poder liberar os terreos necesarios que permitan a 
conexión da Avda. de Guixar co Monte da Guía, polo litoral, a traveso da continuación con 
novo trazado da rúa Enrique Lorenzo e a ampliación de Santa Tecla. 

                                                                                                                                               
tráficos, facilitando, a súa vez a conexión efectiva do Calvario coas novas actuacións no Vilar (“Ofimático”), onde se 
proxecta un novo e importante parque urbano de máis de 50.000 m² 
45 A nova ordenación desta parte de Teis veráse gratamente mellorada coas actuacións que se prantexan para a 
eliminación do efecto barreira, cousa que ha ser posible tanto pola conversión en urbana da entrada da AP-9 dende 
Buenos Aires ao centro, como pola depresión das vías e o tratamento transversal do ferrocarril dende a saída do túnel 
da Madroa ata Urzáiz.  
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E, dende o ponto de vista do viario vertebrador, tamén se incorpora unha das propostas viarias 
que se recollía pola autoridade portuaria, que consiste no túnel mais ou menos paralelo ó 
existente do Ffcc, e que serve para dar unha saída a rúa Xulián Estevez cara ao norte, vial que 
continuaría mais ou menos parello á vía do ferrocarríl, diverxendo logo de sair á superficie, cara 
á Avenida de Galicia e posterior conexión con Torres de Padín, mercede á disposición dos 
correspondentes nós sobre do resto do viario estruturante de Teis. 

Por outra parte, existe xa un viario local que se potencia, para conectar transversalmente, as 
dúas rotas de acceso á cidade nesta zona N-552 e PO-323 (de forma transversal, aínda que estes 
viais non teñen unha topografía sinxela). 

♦ PRIMEIRO CINTO 

O chamado Primeiro Cinto é unha vía que dende o ponto de vista funcional pode entenderse 
formada por distintos treitos. O primeiro treito, comprendido entre Bouzas e o enlace co 
Segundo Cinto, é fundamental na unión deste último distribuidor co cinto litoral. Os tráficos 
xerados por Zona Franca e o Porto canalízanse por este destribuidor principal metropolitano do 
que é parte básica este treito do Primeiro Cinto. 

A continuidade funcional do Primeiro Cinto polo Segundo non se recoñece, sen embargo, na 
tipoloxía do enlace entre ambos. Trátase dunha glorieta a desnivel que prima os movementos 
que continúan polo Primeiro Cinto cando probablemente tería sido desexable un enlace que 
incorporase tamén como movementos principais os de relación Bouzas-Segundo Cinto. 

A partires de Ricardo Mella, o Primeiro Cinto diríxese cara Alcalde Portantet logo de dispor dun 
segundo enlace coa Avenida da Florida. Despois deste enlace cambia o carácter do Primeiro 
Cinto ao converterse nunha vía urbana semaforizada. Alcalde Portanet é unha vía urbana 
principal que dota, na actualidade, de acceso ao polígono de Zona Franca de Balaídos, que 
acobilla o complexo factoría Citröen e outras importantes industrias da cidade, dadno 
igoalmente acceso ao estadio de Balaídos. O trazado continúa pola avenida de Castrelos, xusto 
no treitoo onde se atopa a porta do Parque e do Pazo de Castrelos. 

A continuación, o seu eixo desvíase en ángulo recto da avenida de Castrelos e volve cambiar o 
seu carácter transformándose outra volta, nunha autovía urbana con calzadas separadas e nós 
resoltos a destinto nivel. Esta tipoloxía mantense ata o enlace coa Avenida de Madrid e a 
Estación de Autobuses. A partires deste nó viario volve cambiar o carácter converténdose nunha 
vía urbana bifurcada de capacidade no barrio do Calvario (Martinez Garrido ou Gregorio 
Espiño...) 

A intervención que se contempla no presente do Plan Xeral ten por obxectivo “ recoñecer” as 
diferencias apuntadas na funcionalidade dos tramos do Primeiro Cinto - especialmente do 
comprendido entre Bouzas e o 2º Cinto- e mellorar considerablemente a súa integración urbana. 

Entende o PXOM que o Primeiro Cinto é unha vía formada por dous tramos. O primeiro atópase 
plenamente integrado na rede principal da área metropolitana e como tal debe tratarse. Sen 
embargo, a partires deste ponto a funcionalidade do Primeiro Cinto cambia radicalmente. 
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Efectivamente, o seguinte tramo –que inclúe a maioría do trazado e que comeza logo do enlace 
do Segundo Cinto- é unha vía urbana principal que xa non forma parte da rede básica ou 
estruturante da área metropolitana46. 

Así pois, o Primeiro Cinto contémplase, na súa meirande parte, como unha vía urbana principal 
que debe tratarse como tal e integrarse axeitadamente na trama urbana pola que decorre. A tal 
fín, o Plan prantexou varias actuacións. A primeira é construir un túnel cun dos seus extremos 
en Alcalde Portanet, á altura do estadio de Balaídos, que libere á Avenida de Castrelos dos 
tráficos que canaliza o Primeiro Cinto e mellore o medio ambiente urbano das zonas 
residenciais colindantes. Este túnel realizaríase polo borde norte do parque de Castrelos 
afectando a partes con moi pouco ou nulo valor vexetal e sae logo de cruzado o Lagares por 
baixo do leito, para enlazar no treito do Primeiro Cinto que se coñece como Avda. do Arquitecto 
Palacios. Se se pon en marcha toda a rede primaria básica esta actuación, sen embargo, non 
sería tan prioritaria e pode adiarse mais ala dos dous primeiros catrienios  programados polo 
PXOM. 

No tramo comprendido entre Castrelos e a Avenida de Madrid –treito en cuxa parte 
suroccidental vai se dispón a entrega da nova A-55 (variante da autovía de Madrid no treito final 
da mesma, construido, como se víu en túnel dnede Mos a Bembrive, e en superficie dende eiquí 
ata a Avda. de Arquitecto Palacios)- proponse a integración urbana do Primeiro Cinto. Esta 
actuación céntrase no cubrimento dun tramo desta vía, no tratamento paixasístico da mesma - 
medianas arboradas, tratamento de taludes,.....- e na remodelación decidida e fonda do nó da 
actual Avenida de Madrid. 

O tratamento tendente a moderar a velocidade de circulación mediante medianas vexetadas e 
remodelación dos cruces continúase na zona do Calvario47 co fín de dotar dunha imaxe de 
continuidade, de mellorar as súas condicións de seguridade vial e de acentuar o seu carácter de 
vía urbana. 

 

                                                 
46 Este carácter terao, mesmo a solución de tráficos que vai supoñer o enlace entre a futura conexión da rúa Cantabria 
con Sta. Cristina e a Avda de Madrid. 
47 Tanto nas Avenidas que se bifurcan na actual Estación de Autobuses (Martínez Garrido e Gregorio Espiño), como 
na solución alternativa que vai supoñer a nova vía que arrancando no Norde no Troncal, decorra paralela a Aragón, 
enlazando a Avda. do Aeroporto, Ramón Nieto, Severino Cobas e Avda. de Madrid. 
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GRAFICO 13: VIARIO ESTRUTURANTE E PRIORIDADES ESTRATÉXICAS 
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3.2.3. O SISTEMA XERAL DE ESPACIOS LIBRES 

Vigo é unha cidade na que, por razóns atribuíbles á complexa relación mantida co seu 
planeamento ao longo de ducias de anos do século XX non se ten completado unha verdadeira e 
acaída estrutura que fose quen de artellar un Sistema Xeral de Espacios Libres e Zonas Verdes 
concorde coa dimensión cuantitativa e cualitativa da cidade de máis poboación e actividade 
diversificada de Galicia, ao tempo que cabeza dunha área funcional de medio millón de 
habitantes (a máis importante, igoalmente de Galicia); que se está a converter na área 
metropolitana central dun espacio económico tan importante como o formado por Galicia e o 
norte de Portugal. O certo é que, por esas e outras complexas razóns, unha das eivas importantes 
da cidade, no que respeita aos espacios libres e zonas verdes, é a concepción de sistema, isto é, a 
carencia de artellamento de cidade, concorde co que hoxe se entende como cidade ben dotada de 
espacios onde disfroitar do lecer o conxunto da poboación, espacios –se entende- correctamente 
dimensionados e axeitadamente distribuídos polo conxunto da cidade. A maiores dos xa vellos 
parques do Castro, Castrelos e Monte da Guía, ou dalgún outro de recente creación como o da 
Riouxa, o tecido de espacios libres resulta verdadeiramente cativo e desestruturado, como pon 
de relevo o Gráfico nº 14 que se insire de seguido48. 

Porque Vigo precisa con absoluta necesidade dese sistema, concibido con visión global, e polo 
que o PXOM entendeu xa dende o Avance e, mesmo, da Fase anterior de Diagnose, que o 
conquerimento dese sistema era cuestión primordial, sen o cal tampouco se podería chegar a un 
modelo de cidade baseado no desenvolvemento sustentable. 

Falando en termos estrictos, Vigo conta hoxendía con só tres grandes parques urbanos: 
Castrelos, O Castro e A Guía; e, mesmo, este último aínda non integrado a nivel de 
accesibilidade, e de disfroite pleno. Os tres teñen máis de 50 anos, xa que logo, cando Vigo 
contaba coa metade de poboación de hoxendía. 

É certo que existen outros parques urbanos da excelencia, por caso, de entre os históricos,  o da 
Alameda; ou do parque e xardíns de Coia, entre os construídos na segunda metade do século 
que ben de rematar. Tamén o son os que se están a incorporar en tanto que pezas de certa 
importancia ao sistema de espacios libres como o da Bouza, o da Riouxa ou aqueles outros de 
certo porte que se incorporarán axiña, como o de Barreiro. Pero nestes casos trátase mais de 
accións puntuais que de completar o artellamento do sistema. 

 

 

                                                 
48 Como apuntaban os Técnicos Municipais da Xerencia de Urbanismo, introdúcese un novo cadro que permitirá 
localizar e comprobar, coas súas claves e superficies a totalidade dos SXELZV, trasladados das fichas de ditos 
Sistemas Xerais.  
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 GRAFICO 14: SISTEMAS LOCAIS EXISTENTES 
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Perante esa situación o PXOM prantexou, como dicimos, xa no Avance a vontade de correxir 
esa importante eiva da cidade de Vigo. 

E nese sentido, aquel documento, por mor da súa importancia e condicións de mellor utilización 
topografía máis axeitada, salientaba o Parque de Castrelos, delimitado coa ampliación cara o 
norte que xa se estaba a prantexar en traballos de planeamento especial xa encetado; como 
tamén salientaba a importancia do Parque de O Castro, peza emblemática que aporta o concepto 
máis nidio da orixe e o perfil de Vigo e que vai ter continuidade cos xardíns e espacios libres do 
antergo Castelo de San Sebastián; a seguir, en razón da significación e importancia está o Monte 
da Guía, que víu reducida a superficie considerada nos planeamentos anteriores por mor do 
desenvolvemento dos traballos do Plan Especial en tramitación, que ven de axustar a súa 
dimensión ao ámeto realmente libre de edificacións. O seu acusado relevo e a situación 
avanzada sobre o borde da Ría, no centro de Teis, outórgalle un relevante carácter na paisaxe 
urbana, aínda que as súas pendentes e a súa accesibilidade actual supoñen un condicionante para 
o seu uso49. A previsión do seu paseo marítimo e as previsións de novos parques en Teis como o 
que se prevé en Guixar, fará desta área da cidade un espacio onde a calidade de vida nada terá 
que ver coa que se degradou polo amoreamento aquí de infraestruturas de comunicación de 
penetración na cidade. Por último, no Avance citábase tamén o Parque de Samil, espacio de 
características singulares no que se entrelazan as compoñentes de espacio natural xunto co seu 
indubidable sentido de espacio libre urbano. Pola súa importancia xa se adiantaban propostas 
para esa área de Samil, que xunto con outras actuacións no borde litoral das parroquias de 
Alcabre, Navia, Coruxo e Oia, podemos afirmar que Vigo pode recobrar para o uso xeral da 
poboación, o disfroite do mar. 

No Avance xa se facía mención igoalmente da existencia doutros parques menores, que se 
recollían tamén nos documentos de información, como son, citados de Leste a Oeste: 

- A Riouxa, parque de dimensións medias (en torno a 62.000 m²), moi ben deseñado, que 
se sitúa no contorno de zonas suxeitas a transformación e remodelación de Teis, que 
axudará a súa correcta utilización, hoxendía abondo cativa. 

- Os espacios libres de Montero Ríos, asociados á operación “Abrir Vigo ao Mar”. 

- O magnífico Parque da Praza de Compostela, ou Alameda, para o cal xa no Avance se 
facía unha proposta de “unión” cara os xardíns do Areal e Praza da Estrela e, sobre todo, 
de prolongación cara o Leste, ocupando terreos actualmente ferroviarios, pero que se 
consideran de extremado interés para a mellora desa fronte urbana, coa ampliación dos 
xardíns da rúa Areal, ata a confluencia con Isaac Peral, nun proxecto de recuperación 
urbana de notorio calado que se vía como posible en razón da prolongación do túnel das 
Avenidas cara o Leste por terreos portuarios, e continuación en viaducto para enlazar 
directamente á rede arterial, realización que permitirá a reordenación integral do tráfico 

                                                 
49 Ainda que, como dixo máis arriba, esa accesibilidade garántea o presente PXOM, por mor da continuación da rúa 
Enrique Lorenzo e un vial peonil que dará continuación ao paseo marítimo do Monte da Guia cara a Guixar. 
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de tránsito liberando a rúa Areal dese tipo de tráfico. Proposta que agora se concreta no 
presente documento, que acada unha superficie de máis de 26.000 m². 

- Os xardíns de Coia, ao norde da Avenida de Castelao, cuxo trazado liñal aporta un 
carácter urbano de notoria calidade. E que o PXOM quere facer chegar e enlazar co novo 
e grande Parque de Samil por medio da súa prolongación pola Avda. Europa, de xeito que 
se poida incorporar Samil á cidade non só pola beiramar (Paseo Marítimo de Bouzas e 
construcción dos parques litorais ata Alcabre, e continuación de Samil, agrandado todo 
elo co novo parque de Fontes), senón que, a xeito de aposta de natureza, todo ese inmenso 
e diverso entramado e mallado urbano que se da entre o litoral e o primeiro anelo viario 
da cidade (Gran Vía, Castelao, Avda. Europa), poida contar con esa posibilidade de cinto 
verde que dende a Praza de América (e, mesmo de antes, coa incorporación do parque 
urbano previsto na Seara), e a traveso, primeiro dende Coia e logo a través da Avda. de 
Europa (coa incorporación de pezas de espacios libres significativos como as de Cruceiro 
e Finca Solita50. Este subsistema supera os 120.000 m². 

- O parque de A Bouza, á beira da prolongación da Avenida da Florida, cando esta xa é 
estrada de Baiona, obtido a traveso da execución de un PERI, que constitúe un referente 
de aceptable calidade e funcionalidade nesta parte da cidade. 

- E sen que se poida considerar Sistema Xeral, a zona de Navia ha ver mellorada na súa 
dispoñibilidade de espacios libres, coas zonas verdes previstas no sector coñecido co 
nome de PAU de Navia, xa en execución. (para as que hai menos de un mes se ven de 
anunciar  pola Conselleira de Vivenda e Solo a pronta proxectación e realización dun 
grande parque de escala urbana) 

Todos estes espacios citados ata agora aparecían no Avance como moi ligados ao Sistema Xeral 
de Espacios Libres do solo urbano consolidado (agás, obviamente, o último). Dentro dos 
elementos existentes deste Sistema, o Avance en razón da súa ampla utilización pola cidadanía 
viguesa, xa consideraba como integrantes do sistema Xeral de Espacios Libres, todos os Parques 
Forestais localizados nas zonas elevadas de case todas as parroquias da cidade espallada (coa 
excepción de Alcabre, Sárdoma, Navia e Matamá). 

Pero o Plan Xeral –como se deixou dito igoalmente na Fase de Avance- entende que o modelo 
de cidade tiña que incluír non só as pezas existentes de máis porte, ou o sistema de espacios 
libres do litoral, senón tamén esoutra fachada, a fluvial, que supón para a cidade a única 
posibilidade de racionalizar o crecemento desordenado que se disparou nos últimos corenta 
anos. Referímonos ao sistema de espacios libres de todo o curso do río Lagares, o río vigués por 
excelencia, ata hai pouco tempo convertido en sumidoiro e latrina da cidade, e moi logo un dos 
espacios dos que poder presumir. 

                                                 
50 Situadas por fronte da urbanización de Navia, onde ligados ao desenrolo desta importantísima actuación de 
desenvolvemento residencial se vai contar axiña igoalmente cunha dotación importantísima de espacios libres e 
dotacións equipamentais, ou o magnífico xardín de Salas, que se quere incorporar como peza de inorme interese 
botánico e lúdico a este sitema. 
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O PXOM entendeu que os esforzos pola rexeneración que se levan feito e mesmo concretado 
nalgúns dos treitos finais, son de inequívoca loubanza; mesmo a realización dun plan especial 
de protección considérase como unha acción importante, sen a que hoxe sería difícil prantexar a 
consideración desta inmensa peza como constitutiva do sistema xeral de espacios libres da 
cidade. 

Na Memoria Xustificativa do documento para aprobación inicial xa se dicía: “Pero a salvagarda 
real do sistema do Lagares (canle e ribeiras) entendeuse que non era posible sen a alternativa 
elexida de conferirlle ese carácter de elemento unitario, el mesmo artellador de grandes parques, 
no seu percorrido, tanto os existentes –entre os que salienta o parque de Castrelos, como os que 
se prevén no presente Plan, entre os que cabe citar o Fragosiño, Regueiro, etc., cunha dimensión 
superior ao 1.000.000 de m2.” Mais, como consecuencia de termos debullado mellor algunha 
das alternativas que para o tratamento de solos que forzosamente deberían ser clasificados como 
rústicos en áreas rodeadas de solos urbanos ou urbanizables, como son os das concas  do Barxa 
e do Eifonso, alternativa que se plantexara xa polos técnicos da Dirección Xeral de Urbanismo 
da Consellería de Política Territorial, así como para reelaborar as delimitacións dos solos 
urbanizables desa zona, logo de analisar alegacións  relativas a esas áreas e o mesmo Informe 
Previo, recordado asi mesmo polos Servizos Técnicos da Xerencia de Urbanismo do Concello, o 
equipo redactor entende que é máis correcta a solución de, mantendo o carácter de solo rústico 
de protección para as concas dor ríos, clasificalo resto dos inicialmente considerados como solos 
urbanizables pero  conferindolle a estes espacios que, en todo caso, é criterio do plan preservar 
da urbanización, o carácter de sistema xeral de espacios libres (que non só garante a 
preservación desas áreas como espacios de valaor medioambiental, senón tamén garantir a 
titularidade pública das mesmas), integrándoo no sistema de parques do Lagares, engadindo así 
unha importante área (aproximadamente, 250.000 metros cadrados) ao dito sistema xeral do 
Lagares.  Isto conleva, ademáis, un tratamento máis xusto para cos propietarios deses solos, por 
canto se lles inclúe en áreas de reparto; cuestión que tamén fora plantexada no seu día polos 
técnicos da D.X. de Urbanismo, dentro das reunións da Comisión técnica creada para mellorar, 
coordenar os traballos de redacción e posterior tramitación do planemaento vigués. 

Ao tempo, e en razón dos cambios legais operados na lexislación urbanística galega (Reforma 
da LOUG de decembro de 2004), nos terreos pertencentes ao sistema do Lagares que non son 
propiamente conformadores do solo rústico de especial protección de cursos de auga (aqueles 
que se foron incorporando a este sistema a unha e outra banda do xa amplo corredor verde por 
propria decisión do PXOM), a categorización dada é a de rústico de protección ordinaria, pero 
sen deixar de lles conferir o carácter de elementos do sistema xeral de espacios libres do 
Lagares. 

Por todo elo, foi necesario reelaborar os ámbitos de solo urbanizabe da zona do Lagares na súa 
confluenza co corredor do Barxa (por caso, os Sectores do Gorgoso, Costa Castrelos e 
Pescadeira). 

Por conseguinte, e como se pode apreciar no Gráfico nº 15 que ven de seguido, o tramado e 
mallado da cidade futura, aquela que tenta perfiar o Plan Xeral, e polo mesmo propón á 
cidadanía de Vigo, vai poder contar con tres grandes subsistemas de parques que responden, 
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dunha parte, ás propias tendencias de desenvolvemento da cidade; e, da outra, ao modelo 
territorial que se quere para o futuro; a saber: 

a) En primeiro lugar o Subsistema litoral, que persegue unha efectiva apertura da cidade 
cara o mar e que se vai extender dende o extremo nororiental en Teis ata Saiáns, e que se dispón 
con paseos marítimos que irán cosendo, por mor da previsión de sucesivos parques ao longo do 
percorrido litoral. Así, Arealonga, -no mesmo lindeiro marítimo con Redondela- a Riouxa, o 
parque do futuro enclave náutico (no lugar que ocupou a ETEA), a Guía, os parques previstos 
en Guixar, o Areal, o espacio libre da Praza da Estrela, a Avda. de Montero Ríos e a Alameda, o 
espacio libre da Estación Marítima, os espacios libres do Berbés, o Paseo de Beiramar (cuxo 
alcance definitivo se producirá logo de completado o cinto litoral, en túnel), a Alameda de 
Bouzas, o paseo marítimo de Bouzas a Alcabre, o grande parque de Samil (dende Fontes á 
desembocadura do río Lagares cunha superficie de 320.000m²), o inmenso gran parque do Vao 
e conexión co parque forestal e deportivo previsto en As Roteas cunha superficie superior aos 
400.000 m², en Coruxo, o paseo marítimo de Canido e os igoalmente previstos Parques de Cabo 
Estai e Saiáns (con outros 300.000 m²). 

b) En segundo lugar o Subsistema de parques ligado ao primeiro anelo semicircular da trama 
urbana compacta, co eixo do bulevar da Gran Vía e os parques que ese corredor vai cosendo 
como son: a futura praza da nova Estación Ferroviaria de Urzaiz e parques vencellados á área de 
Estación, a praza de España liberada de tráfico por mor das accións do seu soterrado, o parque 
do Castro, unido á praza de España por corredor peatonal e aos espacios libres de Beiramar por 
sendas e escaleiras mecánicas, os parques previstos na marxe esquerda de Gran Vía (Mantelas a 
praza de América e o parque da Seara (a desenvolver polo propio PERI deste nome) o parque 
lineal de Coia, a futura praza de Coia, que será libre cando se soterren os tráficos de Castelao, O 
Grove, os novos parques do ámeto do PERI Tomás Alonso, a conexión cos parques de A Bouza, 
(existente) e de Navia (en construcción) e o parque lineal da Avda. Europa (que, á súa vez ligará 
parques como os de Finca Solita e Pertegueiras) e enlace co subsistema litoral, co que comparte 
os parques das actuacións previstas en Fontes e Pertegueiras a traveso do bulevar que en sentido 
Norte Sur, se prevé nese Sector de solo urbanizable, que sustituirá nese tramo a Avda. de Samil. 

c) O Subsistema de Lagares, xa en parte descrito, que arrancando, practicamente no 
nacemento do río, na linde mesma co aeroporto, vai incorporando amplas ribeiras do río nas 
parroquias de Cabral e Lavadores, onde abondan as infraestruturas fluviais características deste 
tipo de ríos, como son os muíños, as presas, os antigos batáns, as pontes, pontellas e pasais (que 
farán destas áreas un grande atractivo de carácter etnográfico); continuando por Sárdoma, onde 
se prevé dous amplos parques (O Fragosiño e o do Gorgoso-Barxa), amais doutro parque máis 
de interés sobre Eifonso e parques de dimensións medias (Pombal); continúa en Castrelos, 
enlazando tamén co do Monte da Mina; segue polo parque do Regueiro (que tamén se conectará 
co da Bouza) e desemboca nos parques xa acondicionados do último treito do río, dende aquí 
ata a desembocadura, entre Coruxo e Navia. Este subsistema de inorme importancia como eixo 
verde de amlgamado de toda a cidade, se sitúa perto dos dous millóns  de metros cadrados. 
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GRAFICO 15: ESTRUTURA XERAL 
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Aparte dos subsistemas transversais prevense tamén importantes elementos do sistema xeral de 
espacios libres e zonas verdes no sentido radial. Así, prevense actuacións senlleiras que están na 
base de remodelación de áreas urbanas existentes ou da configuración de novas áreas de 
incorporación á cidade, tais como: 

1) A remodelación da Avda. de Madrid, entre a Praza de España e o Seminario (futura porta da 
cidade compacta, coa previsión dun parque para toda a área do Calvario, do que xa se fixo 
mención, inserido no ámbito do chamado “Ofimático”.  

2) A conversión en Parque das beiras da actual vía de acceso á Universidade, que no que se vai 
alonxando do entramado urbano de onde hoxe arranca (Parques de Castrelos), mais se irá 
ensanchando, en parques de diferente fasquía ata chegar ao futuro Xardín Botánico e aos 
parques do campus universitario de Marcosende, con máis de medio millón de metros cadrados. 

Un outro subsistema de grandes parques é o que poderíamos ligar ás autoestradas do sistema 
primario de comunicacións, no que hai que salientar: 

1. O parque de carácter metropolitano da Madroa e o Vixiador, peza para disfroite da poboación 
de Vigo e da súa área funcional, onde se poderá combinar a práctica do deporte na natureza coa 
contemplación do patrimonio arqueolóxico ou o puro disfroite da paisaxe espléndida dende 
unha das atalaias máis significativas de Vigo. Este parque, mais natural canto máis se ascenda 
en altitude conectarase con Redondela por atinxir aos dous concellos. Para o seu 
desenvolvemento prevese a figura dun Plan Especial. Este parque natural metropolitano acada 
unha superficie aproximada de 1.500.000 m². 

2. Os parques de Cotogrande, un de carácter natural na parte máis oriental do Monte entre o 
IFEVI e Liñeiriños (igoalmente a desenovlver por medio de Plan Especial); e outro máis urbano 
ligado ao desenvolvemento do grande parque comercial da eurorrexión Galicia-Norte de 
Portugal que o PXOM sitúa na parte occidental do Monte e nos montes situados ao sur da 
autoestrada.  

3. Ligados a estas zonas altas, sitúanse a maioría dos parques forestais existentes nas parroquias 
de Candeán, Cabral, Bembrive, Beade, Valadares, Zamáns, Comesaña, Coruxo, Oia e Saiáns 
(con case medio millón de metros cadrados). 

4. O Parque Natural de Chan de Brito, situado –no que atinxe ao territorio municipal- en terreos 
das parroquias de Valadares, Coruxo e Oia (fundamentalmente), pero comprendendo igoalmente 
terreos dos concellos de Nigrán e Gondomar; espléndido miradoiro, alfoz arqueolóxico e 
etnográfico (e mesmo de valencia xeolóxica) de primeira magnitude, xa que logo, peza que 
resulta imprescindible protexer, poñer en valor, facendo viable a concordancia ente 
desenvolvemento urbano e protección do medio ambiente natural e cultural. Como nos outros 
casos, para este cometido será preceptiva a redacción dun Plan Especial. 

A maiores de todos os parques existentes no que poderíamos chamar o Vigo continental hai que 
falar dos parques de Vigo insular. Referímonos ao Parque Nacional das Illas Atlánticas, do que 
corresponden ao Concello de Vigo as Illas Cíes, parque que excede con moito da dimensión 
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municipal, metropolitana e, mesmo da Eurorexión, por canto forma parte do único parque 
nacional español localizado en Galicia ata o de agora51. 

Para unha máis correcta definición gráfica da proposta do Plan para este importantísimo 
elemento da estrutura xeral e organíca do territorio de Vigo, véxanse os Gráficos nº 16, no que 
se insertan as dotacións integrantes do sistema xeral e os locais existentes (tanto para espacios 
libres como para equipamento comuntario); Gráfico nº 17 (representación gráfica superficial 
dos sistemas locais de dotacións urbanísticas previstas polo PXOM para cada un dos Distritos 
nos que se subdividiu o solo urbano de Vigo, onde para ter comparanza nidia se grafían os 
contornos dos parques de Castrelos e O Castro); Gráfico nº 18 (onde se fai outro tanto para os 
sistemas locais e xerais incluidos en solos urbanizables) e Gráfico nº 19 (onde se funden as 
informacións anteriores máis o sistema territorial da coroa de montes e os espacios naturais de 
maior valor, ofrendando así unha imaxe abondo reveladora da calidade da oferta do presente 
PXOM no que atinxe a espacios libres), e sobre todo o Gráfico nº 20. 

A relación exacta dos elementos do sistema xeral verde contense no gráfico que se acompaña, 
con expresión dos existentes e os propostos, cun total 6.335.304 m2, dos que máis do 55 % 
corresponden á oferta do presente PXOM.  Dos sistemas xerais existentes, 452.446 m2 
corresponden a parques forestais cuxos titulares son diferentes Xuntas de Montes en man 
común, e 561.220 m2 corresponden ao parque botánico de titularidade da Xunta de Montes de 
Valadares, sobre os que existen cesions de uso a favor do Concello mediante convenios coas 
respectivas Xuntas de Montes. A estos efectos, recordese que o artígo 47.1 da LOUG integra a 
noción de sistemas xerais, entre outros, por aqueles terreos dotacionais que conforman o sistema 
xeral  de espacios libres e zonas verdes. O apartado a) do artígo 47.1 puntualiza que as 
superficies destinadas a tal fin serán de dominio e uso públicos. A adquisición dos terrenos 
clasificados como sistemas xerais que no sexan titularidade da Administración debe realizarse, 
ao estar ubicados en solo clasificados como solo rústico, a tenor dos artígos 166 e 167 da 
LOUG, mediante expropiación forzosa, por convenio entre a administración e o propietario ou 
por permuta forzosa con terreos do patrimonio municipal do solo. E a adquisición do uso dos 
terreos onde se ubica o sistema xeral de parques forestais e o Parque Metropolitano 
producironse por parte do Concello de Vigo a través dos diversos convenios de cesión de uso da 
superficie de diversos montes vecinais en man común nos térmos dos artigos 5 e 6 da Ley 
13/1989,  por prazos que varían dun caso a outro, se bien en todos eles estipulase a súa prórroga 
automática sempre e cando o uso de parque forestal non se altere. O Concello adquire o uso 
indefinido do monte sempre e cuando se destine a parque forestal, manténdose a propiedade 
fiduciaria da Comunidade de Montes. Esta figura respeta así o destino e uso social establecido 
pola lexislación sectorial, prevéndose en tais convenios de forma efectiva os mecanismos 
económicos necesarios para o sostenimento, mantemento e xestión dos mesmos. En concreto 
estipulase que o Concello de Vigo asumirá o importe dos costes de conservación e mantemento, 

                                                 
51 “Por conseguinte, as Illas Cíes constitúen un sistema territorial que non debe ser considerado para o cómputo do 
Sistema Xeral de Espacios Libres, do mesmo xeito que o sistema territorial dos montes de man común da coroa 
forestal das zonas altas, excepción feita dos  parques forestais”. 
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así como o importe das obras de mellora, as que requerirán o previo informe  da Comunidade de 
Montes 52. 

Esta oferta ven supoñer un ratio de 20,43 m² por cada 100 m² de solo residencial da capacidade 
máxima residencial que se deriva do PXOM (31 millóns de metros cadrados descompostos 
entre, aproximadamente 15.000.000 m2 xa edificados na de cidade consolidada, 2,28 millóns de 
m² a construír nos soares non ocupados e nos núcleos rurais, e finalmente, 13,71 millóns de m2 

de teito sobre solos cuxo desenvolvemento regula o plan -urbanos non consolidados e 
urbanizables de uso residencial-) Por conseguinte, a oferta do Plan non só compre con medras as 
esixencias do artigo 47.1 a) da lei 9/2002, a respeito do que o Plan promove en 
desenvolvementos residenciais senón que resolve os déficits que en sistemas xerais de espacios 
libres e zonas verdes ten a cidade construída en uso residencial (aproximadamente 15.000.000 
m²). 

Xa que logo, de sumarmos as cifras da cidade construída e da que o Plan propón (que en 
conxunto supoñen 31.002.286 m² de uso residencial53), precisaríamos 4.650.343  m² de sistemas 
xerais verdes. Dado que o Plan propón 6.335.304 m², a oferta ven supoñer un superavit de 
36’23%. 

E isto se produce sen contarmos como dentro do sistema xeral de espacios libres, a coroa de 
montes en man común ou privados aos que o Plan considera como sistemas territoriais (pulmón 
verde básico da cidade), e para os que no Estudo Económico se reserva un montante específico, 
para que no futuro poidan mellorar a biodiversidade e poderen cumprir mellor a funcionalidade 
como reserva natural e de disfroite de toda a sociedade, amais de espacios con utilización 
productiva forestal e doutras utilizacións igoalmente productivas (froitos, cogumelos, etc, etc); 
nin tampouco o Parque Nacional das Illas Atlánticas. Os resultados evidencian que o modelo de 
cidade que se propón polo Plan para o Vigo do século XXI é un modelo que prima pola calidade 
de vida, pola sostibilidade e xa que logo, ven ser, nidiamente, un modelo de cidade. 

A relación exhaustiva dos elementos integrantes do Sistema Xeral de Espacios libres e zonas 
verdes inclúese no capítulo 5 (Resumo de magnitudes) da presente Memoria Xustificativa. 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Esta porcentaxe calculouse tendo en conta como existente o Parque da Madroa, pero se desconta este, porque o 
PXOM propón actuacións de consolidación como parque do que hoxe ainda nono é en sentido estricto, a porcentaxe 
subiría ao 72%. 
53 En realidade, son menos, porque dentro dos solos urbanos consolidados non todos os 15 millóns demetros cadrados 
son deste uso, xa que hai áreas importantes de solos de uso industrial e de usos terciarios, pero podemos utilizar esa 
cifra porque a desviación resulta pequena. 
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CUMPRIMENTO DOS ESTÁNDARES DE SISTEMA XERAL (Art. 47.1, Lei 9/2002) 

 

SISTEMA XERAL DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES 

SUPERFICIE CONSTRUÍDA RESIDENCIAL 
ESTIMADA ESIXENCIA 

LOUG (Art. 47.1) 

PLAN XERAL DIFERENCIA 

(%) 

A) SUPERFICIE CONSTRUÍDA 
RESIDENCIAL EXISTENTE 

15.000.000 m² c 

CAPACIDADE RESIDENCIAL DERIVADA DO 
PLAN XERAL 

B) SOLO URBANO 
CONSOLIDADO 

1.840.312 m² c 

C) SOLO URBANO NON 
CONSOLIDADO 

 8.895.109 m²c 

D) SOLO URBANIZABLE 
DELIMITADO 

4.821.425 m²c 

E) SOLO NÚCLEO RURAL 445.440 m²c 

4.650.343 m²s 6.335.304 m²s  Δ 36’23 % 

TOTAL (A+B+C+D+E) 31.002.286 m²c 4.650.343 m²s 6.335.304 m²s  Δ 36’23 % 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 118 -  
 

GRAFICO 16: dotacións integrantes do sistema xeral e os locais existentes (tanto 
para espacios libres como para equipamento comuntario) 
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GRAFICO 17: (representación gráfica superficial dos sistemas locais de dotacións 
urbanísticas previstas polo PXOM para cada un dos Distritos nos que se 
subdividiu o solo urbano de Vigo 
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GRAFICO 18: (onde se fai outro tanto para os sistemas locais e xerais incluidos en 
solos urbanizables) 
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GRAFICO 19:DESENVOLVEMENTO URBANO E NATUREZA 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 122 -  
 

GRAFICO 20: SISTEMAS XERAIS DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES 
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3.2.4. O SISTEMA XERAL DE EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS COMUNITARIAS 

Un modelo de cidade non consiste só na correcta disposición da edificación que a sociedade 
precisa para os distintos usos (vivenda, usos productivos, etc.), nin na definición dos distintos 
sistemas de comunicación e dos espacios libres e zonas verdes que a esa sociedade precisa para 
o seu lecer ou de que funcionen perfectamente as infraestruturas e servizos básicos, senón tamén 
da correcta disposición da oferta de contenedores e espacios que baixo a xenérica expresión de 
dotacións equipamentais, refire ás necesidades que esa sociedade ten de formarse, manter a 
saúde e recibir servizos sanitarios, acceder aos bens culturais, obter servizos de carácter 
administrativo, practicar deporte, recibir servizos asistenciais, atender necesidades de carácter 
espiritual, resolver o abastecemento de bens e servizos dunha poboación e, cando un fina, dispor 
de servizos funerarios aquelados. E elo é así, non só polo feito en si da mellor funcionalidade 
desas dotacións equipamentais, senón tamén polo carácter e significación que adquiren os 
espacios onde se localizan esas dotacións, pois é aí, neses lugares, onde teñen lugar os encontros 
dos membros de toda comunidade: fóra do fogar e/ou do centro de traballo a xente atópase: no 
centro de estudio, nos centros onde se ofrendan servizos sanitarios, onde se practica deporte ou 
onde este devén en espectáculo, nas bibliotecas, museus e centros socioculturais, nos centros 
administrativos, nos lugares de práctica relixiosa ou nos establecementos comerciais. 

Por lóxica aplastante, as necesidades equipamentais básicas (escola infantil e primaria, centro de 
saúde, lugar onde practicar deporte, centro de asistencia para nenos (gardería) ou lugar de 
atención a persoas maiores e a grupos marxinais, lugares de culto relixioso, etc, etc.) deben ter 
unha situación próxima aos lugares de residencia, porque se prevén para atender unha 
poboación localizada nun barrio ou parroquia. Velaí que este tipo de equipamentos se coñezan 
como equipamentos ou dotacións urbanísticas de carácter local, e teñen que estar presentes na 
proporción que demande a poboación do barrio, parroquia, distrito etc. Para resolver 
correctamente as magnitudes cuantitativas e cualitativas de cada un destes equipamentos o Plan 
Xeral fixa uns estándares que como mínimo teñen que se situar nos establecidos na lei 
urbanística recentemente aprobada polo Parlamento de Galicia (lei 9/2002, de 30 de decembro), 
que liga o desenvolvemento urbanístico, sobre todo o de carácter residencial, á previsión de 
dotacións equipamentais (10 m2 de solo por cada 100 m2 de edificación residencial ordenada 
polo planeamento). O Plan Xeral, a maiores, tentou resolver carencias de carácter equipamental 
que existían na parte da cidade xa construída (solo urbano consolidado), recurrindo para elo a 
actuacións ailladas en solo urbano (ou asistemáticas) pola vía da expropiación ou a permuta 
forzosa; ou a operacións concertadas con particulares para a obtención de maiores estándares 
dotacionais en solos urbanos ou en solos urbanizables. 

Pero, do mesmo xeito que na epígrafe anterior, no que respeita aos espacios libres e zonas 
verdes, agora, neste capítulo, somente nos referimos a aqueles que conforman o correspondente 
sistema xeral, aquí tampouco nos imos referir á categoría de equipamentos de carácter local 
(sobre dos que se trata nun capítulo posterior e se pormenorizan nas Fichas dos ámbitos de solo 
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urbanizable non consolidado e sectores de solo urbano delimitado,54 senón daqueles outros cuxa 
funcionalidade acada ao conxunto da poboación municipal ou, mesmo, a unha poboación de 
maior alcance, isto é, á poboación da área funcional de Vigo e mesmo a poboacións de outras 
áreas do país e do norte de Portugal (hospitais, universidade, complexos deportivos de alto 
nivel, tanatorios con sistemas de incineración, etc, etc). Son eses equipamentos os que se 
integran no correspondente sistema xeral os que, a modo de fitos, de centralidade, axudan a 
conformar –se a súa localización é correcta- un modelo sostentable de cidade. E pola contra, a 
crear disfuncións e problemas, se a súa localización é incorrecta. 

Evidentemente, unha moi boa parte deses equipamentos xa existen, pois se non fose así 
malamente se tería chegado a ter unha cidade do tamaño da de Vigo. E se se ten en conta que 
este tipo de equipamentos, en razón da súa propia esencia, son economicamente moi custosos, 
mala política sería andar a mudalos de sitio de cando en vez. Só cando xeneran ou se prevé que 
xeneren disfuncións abondo e deveñen en saturados, é que cabe pensar no seu traslado, 
sustitución, reforma do seu alcance, ampliación, multiplicación, etc. 

A xeito de exemplo: un hospital ao que sexa difícil o acceso por medios motorizados, por caso, 
en razón da saturación de tráficos, non pode atender a poboacións alonxadas. Un complexo 
deportivo onde o deporte non é só práctica senón tamén espectáculo tampouco pode estar 
localizado en lugares de difícil accesibilidade. E así acontece, polo xeral con todos os 
equipamentos do sistema xeral. 

De tódolos xeitos, e tendo en conta todo o anterior, o Plan Xeral, consciente da importancia que 
ten esta dimensión de ordenación urbanística, entendeu que a inmensa maioría dos 
equipamentos do sistema xeral, xa existentes, polo de hoxe están a cubrir correctamente as 
necesidades para as que foron creados e, xa que logo, o PXOM mantenos decote na súa 
condición. 

Pero o esforzo do Plan foi tentar a previsión de novos equipamentos e complexos de 
equipamentos desta natureza, ligándoos polo común ao propio desenvolvemento urbanístico da 
cidade, e tentando a mellor e máis diversa localización en funcións de parámetros como a 
accesibilidade para a maior poboación posible, o acaemento da zona para o uso dotacional que 
alí se vai implantar, o equilibrio territorial entre zonas, as mellores condicións para a xestión dos 
terreos, a xeneración dos menores impactos (medioambientais e paisaxísticos posibles), etc. etc, 
criterios seguidos para a totalidade das novas implantacións, cuestión de doada comprobación, á 
sixela vista dos planos e/ou á lectura das epígrafes correspondentes das Fichas de características 
de Ámbitos e Sectores. 

Na Fase de Avance xa se debullara –dentro da complexa estrutura de clasificación de dotacións 
equipamentais que fora descrita no Volume III da Fase Informativa e ampliada na dita Fase de 
Avance- unha clasificación dos equipamentos que integran ou deben integrar no futuro o 
Sistema Xeral de Equipamentos do presente PXOM. 

                                                 
54 Amén do que xa se contén na Memoria Informativa e nos documentos propositivos das Fases anteriores de 
elaboración do plan xeral, verbo das dotacións existentes. 
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Esa clasificación responde aos seguintes criterios: 

1) Sanidade e saúde. Intégranse no sistema xeral os Hospitais Xerais Públicos existentes 
ou previstos polo plan. Os hospitais privados (a excepción dos que prestan amplos servizos á 
seguridade social (SERGAS), os Ambulatorios e Centros de Saúde, clínicas, dispensarios, etc. 
(tanto públicos como privados) conforman o sistema local de equipamento sanitario. 

2) Educación. Entendese que o criterio de prestar servizo á xeneralidade da poboación, 
neste tipo de equipamentos, leva a considerar que só os centros de Ensino Superior compren con 
esta esixencia. Os centros de ensino infantil, de primaria ou secundaria, así como calquera das 
novas ensinanzas (ciclos educativos ou semellantes) teñen un carácter local e serven, polo xeral, 
ás poboacións de ámetos parciais da cidade ou a sectores moi restrinxidos da poboación. 

3) Cultura. A distinción entre equipamento cultural local e xeral tamén se xulga que ven 
perfectamente definida polo criterio da poboación á que decote serve cada dotación. As Casas 
de Cultura, Centros Culturais e Recreativos, etc. de ámetos locais, son dotacións que atenden ás 
necesidades de barrios ou parroquias. Xa que logo, dentro do Sistema Xeral de Equipamento 
cultural había que incluír -e así se fixo- os Museus, as Bibliotecas centrais, os Centros de 
Documentación, os Grandes Auditorios, os Parques Zoolóxicos, os Parques Botánicos... Porén, 
ainda que cumpran cunha finalidade de carácter cultural e que esa finalidade atinxa a 
poboacións amplas, non se considerarán como elementos do sistema xeral de equipamento 
cultural aquelas construccións, instalacións e edificacións, así como os espacios correspondentes 
que se integren dentro de complexos privados de carácter comercial e/ou de lecer (Parques 
temáticos, Parques acuáticos, ou semellantes de carácter privado), que si se prevén no plan pero 
non co carácter de uso dotacional, senón como actividades lucrativas de carácter terciario. 

4) Administración Pública. Consideranse como elementos integrantes do Sistema Xeral 
da Administración Pública, todas aquelas dotacións onde se presten servizos das 
Administracións Públicas ao conxunto da poboación municipal e/ou de maior alcance, incluíndo 
tanto os que presta a administración municipal como outras administracións (Xunta, Estado). 
Son, pois elementos do S.X. Administrativo: as dependencias centrais do Concello incluída a 
Xerencia de Urbanismo, así como calquera outra das previstas que se sitúe fóra, cando teñan ese 
carácter xeral; o parque de bombeiros, os parques de maquinaria, os servizos centrais da Xunta 
de Galicia, as dependencias administrativas sectoriais do Estado, o Servizo de Correos e 
calquera outra de semellante natureza. 

5) Deportivos. Como integrantes do sistema xeral de equipamentos deportivo aparecen no 
PXOM dous tipos básicos de elementos: 

a) Os recintos concebidos nomeadamente para a práctica xeneralizada do deporte –
independentemente de que tamén se poidan dar nelas acontecementos deportivos que 
constitúan espectáculo-, sempre que neles concurra a esixencia de que, ben polo 
tamaño, pola escasez de oferta, etc., atendan as necesidades do conxunto ou unha ampla 
representación da sociedade. 
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b) Os recintos onde o deporte practicado neles, total ou parcialmente, é basicamente 
espectáculo, e o que cobiza acudir a eles non é a práctica do deporte senón a 
contemplación dun acontecemento deportivo –sexa este desenvolvido profesionalmente 
ou de xeito amateur. Os equipamentos deste tipo, evidentemente, teñen o carácter de 
pertenza ao Sistema xeral, pero a súa condición de exclusividade ou cuase 
exclusividade da práctica por uns poucos sitúan estes elementos a cabalo do deporte e 
do espectáculo.  

Por principio, coidamos, o esforzo público debe ir dirixido á consecución de grandes complexos 
deportivos da primeira categoría. Iso supón a necesidade de dimensionalos e deseñalos para 
acoller eventos deportivos importantes, pero sempre que esa esixencia non coute a súa 
utilización decote, por todos aqueles que estean interesados pola práctica do deporte para o que 
se dispuxo a instalación concreta. 

6) Comercial. Estando hoxendía atendidas as necesidades de abastecemento de todo tipo 
polo comercio privado –en pequenas dependencias, en centros de dimensión media ou en 
grandes superficies- o equipamento comercial público tradicional –mercados de abastos- ou 
deixou de existir ou ten un marcado carácter barrial (como poden ser os mercados de Teis, 
Calvario, Bouzas, Progreso, Berbés, etc.) e independentemente que algúns deles –hoxe 
autoxestionados polos concesionarios- se estean a prantexar un salto cualitativo na oferta, que 
pode atraer clientela dende o conxunto da cidade ou mesmo da área metropolitana; ou que 
outros se vaian integrar en estruturas comerciais e de servizos máis amplos, o certo é que o 
equipamento comercial público que debera integrar o Sistema Xeral de equipamento comercial 
ten que ter outra escala e funcións, así como presentar certa especialización na oferta de 
múltiples eventos en base a unha programación estable55. 

7) Equipamento de carácter funerario. Neste ámeto entendemos que o criterio distintivo 
entre o equipamento de carácter local e de carácter xeral non debe ser a condición da 
titularidade pública ou privada do equipamento concreto, senón o ámeto de servizo. Así serán 
equipamentos integrantes deste Sistema Xeral, os cemiterios que presten servizo de 
enterramento no ámeto da cidade e serán equipamentos locais o resto de cemiterios que atenden 
necesidades de parroquia ou barrios, ben sexan públicos, ben privados. Pola mesma razón, serán 
elementos do sistema xeral os tanatorios que presten ese servizo con carácter xeral (públicos ou 
privados). E parece obvio, como se dixo, que aqueles tanatorios que teñan servizo crematorio 
forzosamente terán que ser considerados como integrante do Sistema Xeral. 

Tendo en conta os criterios anteriores o sistema xeral de equipamentos proposto polo PXOM 
estará formado polos equipamentos que de seguido se describen dentro de cada dotación. 

 

 

                                                 
55 Podería ter este mesmo carácter, por caso, a Lonxa portuaria, o lugar onde se asenta  o producto da pesca que logo 
se comercializa ao por maior. Pero dada a localización desta Lonxa en terreos portuarios, enténdese como máis 
correcta a súa inclusión dentro do sistema xeral portuario. 
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1. SANIDADE E SAÚDE 

Nestes momentos, en Vigo poden considerarse como elementos do Sistema Xeral de 
Equipamentos sanitarios –e así o recolleu xa o Avance- tres hospitais xerais públicos: o 
complexo Xeral-Cies, o conxunto do Meixoeiro, no que se acollen as diversas dotacións 
asistenciais e de semellante natureza e de diversa titularidade; e o hospital Nicolás Peña (outrora 
Hospital Municipal). 

Consultados os responsables de actividade sanitaria en Vigo encol do acaemento ou non deste 
equipamento, nun primeiro momento, manifestaran dúbidas sobre a necesidade ou non 
necesidade de ampliar as instalacións hospitalarias de Vigo. En calquera caso, deixaran craro 
que esa era unha decisión que correspondía aos responsables da Administración Sanitaria da 
Xunta de Galicia. Sen embargo, segundo o criterio do PXOM a previsión dunha nova área 
sanitaria de carácter hospitalario, evidenciábase como moi necesaria a medio prazo. Ao non se 
ter producido unha contestación crara ao requerimento en tempo, e na dúbida de que no futuro 
poidese ser necesario ampliar e redistribuír a infraestrutura hospitalaria de Vigo –opinión que 
compartía a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, tamén consultada para a análise da 
infraestrutura sanitaria en xeral-, e que o feito de non deixar reserva de terreos para ese mester, 
podía complicar a toma de decisión nun futuro dada a demanda superficial que unha dotación 
desta natureza prantexa, o PXOM entendeu que era prudente deixar esa reserva garantida neste 
momento, porque as previsións sobre o desenrolo de roles de Vigo no futuro, vai reforzar o 
papel central de Vigo, cousa que vai supoñer non só o crecemento demográfico da cidade, senón 
tamén do conxunto da área funcional e mesmo dunha área metropolitana de Vigo, cada vez en 
maior necesidade de coordenación coa área urbana de Pontevedra, que neste eido sanitario, xa 
ven operando de consuno. 

Dacordo cos criterios de localización xa expostos no Avance de Planeamento, a reserva para un 
coarto hospital público de Vigo debe situarse no conxunto de reservas do solo dotacional que se 
prevé desenvolver no ámeto da operación urbanística prantexada sobre da denominada Vía da 
Universidade. En concreto, sitúase a carón do Parque Tecnolóxico, nun Sector de Solo 
Urbanizable delimitado, obtendose, pois os terreos por cesión gratuíta obrigatoria, co 
desenvolvemento do proprio sector.  

Pensar en ampliar as dependencias xa existentes, alomenos no que respeita aos hospitais 
situados no centro da cidade, non parece razonable, dado o modo no que se producíu o 
desenvolvemento e densificación da cidade no núcleo central, así como a localización dos 
hospitais hoxe existentes, é moi difícil que se poida ampliar –e nalgún caso, mesmo, manter 
aqueladamente o servizo-, sen provocar disfuncións na estrutura urbana56. En todo caso, con 
posterioridade a propia administración autonómica competente non só viu ben a previsión que 
avanzara o plan xeral senón que mesmo entendeu que era urxente a súa disposición. Velaí que 
por parte de PXOM se estudasen s mellores localizacións e se puexese todo o esforzo para que 

                                                 
56 Non é o caso do Hospital do Meixoeiro, que si admite ampliacións e sobre todo reforzamento do rol dotacional da 
área –e tamén unha certa previsión de usos terciarios e, mesmo, residenciais, de cara a o reforzamento da súa 
centralidade, necesario para a mellora dos servicios en xeral, e nomeadamente o do transporte público. 
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non se vise retrasada a disposición  desta peza de inorme significado dentro do sistema xeral de 
equipamentos. 

Amén dos hospitais públicos existentes e do 4º Hospital previsto, habería que incluir, aínda que 
non sexa de titularidade pública, o Centro Médico Povisa, pois compre igoalmente o rol dun 
elemento do sistema xeral sanitario xa que funciona como hospital concertado para varias 
especialidades do sistema público de saúde.  

 

2. EDUCACIÓN 

O Avance xa sinalara que só se debe considerar como integrante do Sistema Xeral de 
equipamento educativo o nível do Ensino Superior. Xa que logo, como tal así se delimitan os 
terreos que integran o “Campus” da Cidade Universitaria de Marcosende, cuxo proceso de 
continuación das obras e a entrada en servizo das súas instalacións está cumprindo os programas 
previstos, constituíndo un exemplo de boa realización. 

Nas anteriores fases do traballo de elaboración do Plan Xeral xa apuntabamos que a “lonxanía” 
da localización da Universidade tiña sido unha constante preocupación para a revisión do Plan 
e, que, por iso xa dende as primeiras propostas, se prantexara a reordenación do contorno da Vía 
da Universidade para que a súa estruturación como vía parque, co seu acompañamento de 
dotacións complementarias, zonas verdes, vías de circulación peonais ou para ciclistas e a 
previsión de determinadas zonas para a implantación selectiva de usos dotacionais terciarios e 
residenciais, contribuíse de xeito potente á integración da actividade universitaria, que tanta 
importancia debe ter na configuración e estrutura da vida cidadana e na mesma plasmación do 
modelo de cidade que Vigo debe perseguir. 

Semella obvio que a localización en Marcosende da Universidade do Sur de Galicia foi máis 
froito da disposición alí dos terreos precisos para a súa instalación que dun racional proceso de 
selección do lugar. Pero, como acontece decote, unha vez materializada alí a ubicación dun 
elemento tan potente – e custoso- resulta impensable a súa relocalización. Por iso o PXOM 
entendeu ese feito como un dato e non como unha variable e propúxose facer “da necesidade, 
virtude”; e velaí a aposta por “achegar” a cidade ao “campus” a traveso do redeseño do vial de 
acceso, convertíndoo en vía-parque na que se teñen que desenvolver usos dotacionais 
importantes (como o 4º hospital, a Cidade do Deporte, ou Parque Botánico de Vigo), usos 
residenciais demandados tanto pola Universidade e o funcionamento desas dotacións, como pola 
proximidade dos modernos parques industriais en construcción (PTL) ou previstos polo mesmo 
Plan (o de Valadares-Matamá) 

Obviamente tamén forman parte do sistema xeral educativo os elementos do sistema 
universitario existentes na cidade compacta como o Rectorado ou as instalacións de Peniche, así 
como outros elementos educativos que atenden necesidades do conxunto da cidade, como a 
Escola de Idiomas, a Náutico-Pesqueira, etc. e os previstos no litoral como o de Investigacións 
Mariñas. 
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O resto do sistema educativo (secundario, primairo e infantil) ten, como xa se dixo, a 
consideración de sistemas equipamentais locais. 

3. CULTURA 

Os equipamentos constitutivos do Sistema Xeral de carácter cultural cecais teñan sido unha das 
“asignaturas pendentes” dunha cidade que, como Vigo, medrara moi rápida, desordenada e 
desequilibradamente. 

O Plan Xeral entende que malamente se poden exercer os roles que debe desenvolver Vigo no 
inmediato futuro ou, dito doutro xeito, malamente poderá competir Vigo no sistema de cidades, 
se non é quen de sobardar esta eiva. Poren, o PXOM considera que, por máis que o retraso da 
cidade en dispor de grandes contedores culturais sexa sintomático, xa se está a correxir o rumbo 
neste eido e o propio PXOM apunta decididamente a prol de converter Vigo non só nunha 
grande cidade industrial, portuaria, comercial e de servizos, senón tamén nunha grande cidade 
cultural. 

Xa que logo, aos elementos de notoria significación existentes hoxendía (Biblioteca Pública 
Central, Fundación Penzol, Casa das Artes, MARCO, Pazo de Quiñones de León ou Casa da 
Cultura, e tamén os Auditorios de institucións financeiras como o García Barbón (de Caixa 
Nova) e o Fraga (que se vai restaurar e acomodar para Auditorio de Caixa Galicia), ou de 
institucións como o Consorcio de Zona Franca que construíu e está a ampliar as instalacións do 
Museu do Mar en Alcabre, hai que falar do Auditorio e Pazo de Congresos que se inzará axiña 
en Beiramar, no solar que outrora ocupara “Casa Mar”, a “Casa das Palabras” ou “Verbum”, xa 
en funcionamento en Samil, o outros contenedores de moitísimo interés para a cidade como un 
Museu do Automóbil, que co patrocinio de PSA se prevé localizar no Regueiro, fronte a 
factoría automobilística emblemática de Vigo, o Xardín Botánico a por en marcha nas zonas 
altas, entre Valadares e Zamáns, o Museu da Conserva57 para o que se prevé como posible 
localización cunha superficie de 2.000. m² na parte primitiva da edificiación que acobilla a 
factoría de Alfageme, museu este que debería estar en relación co Museu do Mar, como o poden 
estar outros contedores culturais específicos da cultura mariña situados fóra do Concello de 
Vigo, pero dentro da Ría, por caso, os da Illa de San Simón, xa rehabilitados, os da instalacións 
baleeiras de Massó, en Cangas, etc. 

Tamén precisa Vigo da existencia dun Museu Arqueolóxico de importancia, capaz de acobillar 
os importantes restos arqueolóxicos da cidade esparexidos por diversos contedores non 
específicos, e que ao tempo sexa quen de amosar e interpretar a riqueza arqueolóxica do 
territorio vigués. Para ese labor de interpretación arqueolóxica considérase como sitio acaído a 
zona do Muíño do Vento, en Alcabre, á beira do museu do Mar, por ser esta zona inormemente 
rica en xacementos de diversas épocas, como están a demostrar os labores de prospección 
desenvolvidos nestes últimos anos. 

                                                 
57 Tanto o Museu da conserva como o do Automóbil, seguindo critérios adoptados con posterioridade, serán 
considerados como dotacións de carácter local, por mor de non ser agora posible ou oportuna a fixación concreta do 
solo no que inzar estos equipamentos. 
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Outro Museu que Vigo ten que poñer en marcha, sen dúbida, é o Museu da Emigración, pois 
foi polo seu porto que saíu do país o continxente máis alto de emigrantes, sobre todo cara 
América, exprementado entre o último tercio do século XIX e o último tercio do século XX, 
período de, aproximadamente cen anos no que o éxodo baleirou o país de xente nova (homes e 
mulleres) en busca de traballo, fortuna ou independencia persoal. As magoas e ledicias, os 
dramas e os trunfos dese éxodo de centos de milleiros de galegos de todas comarcas do país que 
saíron por Vigo, deben ter o seu lugar de recordo, labores de investigación, etc.. O PXOM 
entende que un sitio moi acaído pode ser a Estación Marítima, construída, paradoxicamente, 
cando o destino americano da emigración ía tocando ao seu fin para dar paso á última das 
grandes migracións galegas, a dirixida cara os países de Europa occidental. 

Noutro orde de necesidades culturais hai que falar de áreas de atracción e formación cultural, 
como pode ser o zoolóxico da Madroa, que tería que recibir un pulo para se convertir en 
referente deste tipo de establecementos a cabalo do lecer e da cultura de Galicia58; da mesma 
maneira que o pode ser no futuro o Xardín ou Parque Botánico do que se deu conta máis atrás.  

A estes elementos do S.Xeral de dotacións culturais hai que engadir a tépeda rede de bibliotecas 
públicas esparexidas por toda a cidade e que aínda precisan aumentar, para o cal toda actuación 
urbanística de certo peso debe levar parella a previsión dun contedor cultural que poida dispor, 
alomenos, de auditorio, biblioteca, salas de ensaio e aprendizaxe de temática artística (pintura, 
escultura, teatro, cine, danza, etc, etc.). Pero este tipo de elementos xa se corresponden 
loxicamente cos sistemas de equipamentos culturais de carácter local.  

 

4. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

A análise da información a respeito do que poderíamos denominar equipamento administrativo 
inscríbible dentro do correspondente sistema xeral, revela: 

•    Que as dependencias centrais do Concello semellan ser suficientes para atender as 
necesidades básicas de carácter administativo da poboación ata o ano horizonte do PXOM 
(2026). 

• Que, sen embargo, as dependencias da Xerencia Municipal de Urbanismo, son 
insuficientes para un correcto funcionamento deste servizo sobre todo se se teñen en conta as 
previsións futuras (maior capacidade de xestión, maior desenvolvemento urbanístico, etc.) 

Para a solución a esta eiva o PEPRI do Casco Vello, en tramitación, xa prevé a construcción dun 
novo edificio para acobillar estas dependencias a situar no testeiro occidental da Praza do Rei. 

• Que os demais servizos municipais, tais como Bombeiros, Parques de Maquinaria, 
Brigadas de Obras, etc., aparecen ciscados e mal localizados en zonas da cidade de deficiente 
accesibilidade, xa de seu impropios para a atención das necesidades municipais, pero moito 
máis deficientes se se ten en conta que moitos destes servizos están xa a adquirir dimensións 

                                                 
58 O PXOM, en todo caso, e a proposta do organismo rector do Zoo propón a súa ampliación. 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 131 -  
 

de área metropolitana (como é o caso do servizo contraincendios). Velaí que o Plan 
entendese que o criterio para abordar a correcta localización destes servizos fose a súa 
concentración. Para elo, xulgouse como aquelada localización a parte norde do Sector de 
Solo Urbanizable Industrial previsto nas parroquias de Valadares e Matamá, porque tería moi 
boa accesibilidade non só a todo o Termo Municipal senón tamén a área funcional ou 
metropolitana. 

• Logo das conversas mantidas con representantes da D.X. de Establecementos 
penitenciarios chegouse ao acordo de dar visto bó á remodelación das instalacións 
penitenciarias (para persoal en réxime aberto), existentes na Avda. de Madrid; o PXOM 
inclúe este sistema xeral equipamental de carácter administrativo na actuación de 
remodelación da Avda. de Madrid, da que xa se falou, que se concreta no Ámbito de Solo 
Urbano Non Consolidado denominado: Estación-Cárcere no que o novo equipamento se 
insire nunha ampla zona verde e integrado no conxunto.  

• O PXOM prantexa a expansión das dotacións especificamente destinadas á 
Administración de Xustiza, que se deberán localizar a carón dos Edificios dos Xulgados xa 
existentes na proximidade da Rúa Coruña. Nesta Zona poderá ter acobillo, o que se deu en 
chamar, a Cidade da Xustiza. A obtención do solo lígase ao desenvolvemento dalgún dos 
ámbitos de solo urbano non consolidado dos que van transformar esta importante peza 
urbana outrora coñecida como Tomás Alonso, que neste caso se programa coa máxima 
prioridade, no primeiro catrienio do plan. 

Enténdese que os servizos centrais da Administración Autonómica están perfectamente 
ubicados na súa localización actual: o Edificio da Praza da Estrela, que ten superficie abondo 
para a demanda que dos servizos administrativos da Xunta de Galicia se pode xenerar ata o ano 
horizonte do Plan. Este considera que o uso acae coas disposicións legais sectoriais aplicables, 
pero de se continuar resolución xudicial en contrario sería preciso desafectar os terreos do 
dominio portuario. 

Por parte da Administración Central non se fixo chegar ao PXOM ningunha demanda de reserva 
de solo para equipamento administrativo, polo que se considera que non é precisa tal reserva 
específica no presente Plan. 

5. EQUIPAMENTO COMERCIAL 

Polas razóns apuntadas máis atrás, a efectos de ordenación non se estimou a consideración de 
sistemas xerais pertencentes a esta categoría, aínda cando instalacións como o Instituto Feiral de 
Vigo en Cotogrande (IFEVI) acubillan funcións exclusivamente comerciais en réxime temporal. 

Existen en Vigo outras infraestruturas comerciais de carácter público, nomeadamente, os 
mercados de barrio ou distrito (Teis, Calvario, Bouzas, Progreso, Berbés, etc, etc.), pero a súa 
dimensión leva a que se consideren como equipamentos locais. 

De calquera xeito, o Plan entende que no desenvolvemento do Plan Especial do Ensanche 
débese contemplar a posibilidade de desenvolver o que se deu en chamar Centros Comerciais 
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Abertos, mesmo coa previsión de cubrición con vidro de determinadas rúas céntricas de grande 
atractivo comercial, como a rúa do Principe e adxacentes. 

6. CEMITERIOS 

A análise levada a cabo polo PXOM a respeito dos cemiterios públicos indica que todos 
oscemiterios municipais agás o de Pereiró teñen un marcado carácter local e, nese senso, 
atenden demandas que xurden basicamente no seo da parroquia (Lavadores, Teis, etc..) O único 
cemiterio recoñecido como lugar de enterramento de escala cidadán é, como vimos de dicir, o 
de Pereiró. 

O que sucede é que este magnífico cemiterio está a amosar xa síntomas de saturación, sendo 
necesaria, e, mesmo, urxente, a toma de decisión sobre a construcción dun segundo lugar de 
enterramento de escala urbana. 

As premisas para a localización correcta indicaban varios parámetros: 

• Alonxamento dos núcleos de poboación. 

• As boas condicións xeolóxicas dos terreos, sobre todo no tocante a eliminar riscos de 
contaminación de acuíferos. 

• A boa accesibilidade. 

No Avance de Plan Xeral non se establecera o lugar exacto para a localización, pero si se 
indicara que os terreos que cumprían esas tres esixencias se situaban nas zonas altas das 
parroquias de Beade e Bembrive. 

Agora, logo de analisado con maior nivel de concreción o problema, mesmo introducindo o 
factor da propia xestión dos terreos, o Plan entende que a localización máis acaída é na zona 
coñecida como Pinar do Rei, pertencente á parroquia de Beade, moi perto dos montes de 
Bembrive, pois amén de se tratar de bos terreos dende o ponto de vista xeolóxico, de que están 
alonxados dos núcleos poboacionais59 existentes (á beira amais de monte, so existe o circuito 
para as autoescolas habilitadas para a obtención dos carnets de conducir) e de non ofrecer 
excesivos problemas a conexión co sistema xeral de comunicacións, a adquisición, en tanto que 
terreos a se adscribir ao Sistema Xeral correspondente, pódese convir cos propietarios, que 
dispoñen da inmensa maioría da superficie demandada esa adscrición a un ou varios Sectores de 
solo urbanizable, situado entre a Estrada de Madrid e futura Ronda de Vigo. 

7. ASISTENCIA SOCIAL 

Non se considerou, en principio, a necesidade de establecer unha reserva de Sistema Xeral para 
o uso asistencial, por entender que este é un uso do que as instalacións desta natureza existentes 
no ámeto do Meixoeiro son abondo e que outras demandas terán que ser consideradas como 
dotacións locais e prevese a súa obtención como resultado de operacións de desenvolvemento 

                                                 
59 Os máis próuximos son os de Penas e Seixiños (os dous da parroquia de Beade, pero afastados deles en, 
aproximadamente, 500 metros) 
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urbanístico en solos urbanos non consolidados e nos solos urbanizables. Amén delo, o PXOM 
facilita a multiplicación de centros privados en todas as zonas de Vigo. 

8. DEPORTIVOS 

Xa se dicía na Fase de Avance que, na estrutura dos SS.XX. dotacionais se deixaba 
intencionadamente para o último lugar a exposición da situación e as propostas de dotacións 
deportivas, por entender que era neste eido onde con máis valentía se necesita apostar en Vigo. 

Hoxendía, coa condición de S.X., aparte das zonas do porto deportivo do Náutico, situado 
dentro do ámeto portuario, entre os equipamentos xa existentes somente se poden considerar 
instalacións deportivas de entidade suficiente, o Centro Deportivo Municipal das Travesas, 
situado no encontro de Gran Vía e a Avda. de Castrelos; o Estadio de Balaídos, campo usado 
polo R.C. Celta, situado en terreos municipais o do Consorcio da Zona Franca, xuntamente co 
campo de entrenamento e pistas de atletismo situado a seu carón; e os xa existentes no Monte da 
Madroa. O resto de instalacións ou complexos deportivos ou son de titularidade privada ou 
responden á consideración de equipamento de carácter local. Parece evidente que o 
equipamento existente é extremadamente cativo para unha cidade como Vigo. 

No Avance xa se presentaran dúas propostas decididas de cara ao desenvolvemento das 
actividades deportivas de Vigo. 

En primeiro lugar, as previstas nos terreos da antiga ETEA. Esta zona, utilizada outrora como 
base militar, en tempos de sobmariños, mais logo como Escola Técnica da Armada, e agora sen 
uso e en trámite de adquisición ao Ministerio de Defensa por parte do Consorcio da Zona Franca 
de Vigo, logo de seren desafectados do uso militar por entender que nestes terreos e instalacións 
xa se dan as condicións óptimas para a súa transformación nun grande centro, xa que logo con 
proxección deportiva en todo o que teña relación cos elementos deportivos e lúdicos onde o mar 
sexa elemento esencial. Por iso a maiores da conservación e mellora das instalacións deportivas 
existentes que se atopan en bó estado na actualidade, o PXOM entende que esta zona debe 
acobillar todo tipo de instalacións, infraestruturas e edificacións onde se poida desenvolver a 
práctica –xeral e de élite- de todo tipo de deportes náuticos, nomeadamente os relacionados coa 
navegación (vela, remo, motor, etc.).  

E todo elo sen que estas actividades sexan incompatibles con outras actividades (comerciais, 
turísticas, culturais,de lecer e dotacionais de diversa índole e alcance), que tamén deben estar 
presentes no futuro complexo náutico, precisamente, pola función básica do mesmo. 

As condicións naturais de abeiro dos terreos así como a existencia de dous espigos construídos 
entendemos que eran razóns de peso para prever aquí un complexo náutico de escala 
internacional. A súa localización por baixo do Monte da Guía e detrás da saída do túnel do 
ferrocarril de transporte de mercadorías, fai que a súa accesibilidade presente algúns problemas 
(que as determinacións do Plan Xeral para o conxunto de Teis, cremos, resolven acaídamente) 
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A segunda grande actuación no ámeto das dotacións deportivas é a previsión dun sector de 
comprida superficie para dar acobillo ao que no Avance xa se bautizara como a Cidade do 
Deporte. 

Xa se dixo en Fases anteriores que na cidade de Vigo é onde teñen a sé moitas federacións 
deportivas galegas e que, sen embargo, as súas instalacións deportivas (tanto de práctica do 
deporte como de competición) non eran concordes con esa importancia deportiva da cidade. 
Este feito unido á centralidade de Vigo na eurorrexión e a súa ubicación estratéxica no sistema 
de cidades do Arco Atlántico considérase que xustifican, o feito de que a nosa cidade poida 
asumir e apostar por xogar un papel significativo no eido do deporte. 

No Plan vixente estaba prevista unha área de solo urbanizable destinada a usos industriais, 
concretamente a coñecida como o PAU de Costa, na parroquia de Valadares, que tiña sido moi 
contestado polos habitantes dos núcleos desta parroquia, porque o tal ámeto ficaba pechado 
entre varios dos asentamentos poboacionais, a modo de “área central” de todos eles, e que o uso 
industrial non resultaba axeitado en tais condicións. 

Procesos de diálogo entre o concello, os veciños e o Consorcio da Zona Franca deron como 
resultado logo de ser estudada polo PXOM a previsión de traslado deste uso a terreos situados 
noutro lugar da mesma parroquia e da veciña parroquia de Matamá, que xa se recollera no 
Avance, e que agora se redelimitan con maior exactitude, situados máis ao norde e máis a 
poñente, en cotas máis baixas e, se cabe, con mellor accesibilidade axiña, pois sitúanse a cabalo 
do Segundo Cinto, e a estrada de Vincios. 

Xa que logo, o presente P.X.O.M. corroborando o acaemento da proposta xa anunciada na Fase 
de Avance, determina que de xeito aproximado todo o ámeto do antigo PAU de Costa, matizada 
a súa delimitación por mor de deixar fóra unha parte do caserío xa existente alí, constitúa un 
sistema Xeral Deportivo que podía acoller esa futura CIDADE DO DEPORTE de nível 
eurorrexional. A súa dimensión, situada arredor das  50 Has., a súa localización e accesibilidade 
presente e futura, garantida dende dúas redondas xa existentes na Vía da Universidade, a súa 
proximidade ao Segundo Cinto,  viario que tamén ten conexión coa estrada de Vincios; así 
como a súa proximidade ao Xardín Botánico e á Universidade, e a presencia do Parque 
Tecnolóxico, situado á outra banda da Vía da Universidade, fai que esta determinación se 
presente como unha das máis importantes do PXOM, tanto polo que ten de resolver unha eiva 
de enorme significación como polo que vai axudar no desenvolvemento da Conexión da cidade 
coa Universidade, a traveso da potenciación da Vía Parque, dende Castrelos a Marcosende. 

Polas súas dimensións, a capacidade para a implantación de instalacións deportivas (que se 
deberán complementar pormenorizadamente noutro contexto, logo de que se redacte o 
correspondente Plan Especial) é moi ampla e permitirá acoller aquí instalacións de futbol e 
atletismo, de hípica, velódromos para ciclismo en pista, piscinas cubertas de dimensións 
olímpicas e moitas outras instalacións tais como un Centro de Alto Rendemento para a 
preparación de deportistas de élite. En definitiva, Costa débese converter nun prazo razonable 
no Centro Rexional Deportivo para o ámeto non só galego, senón eurorexional, Centro que se 
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terá que abordar entre todas as Administracións, apoiándose nun grande evento deportivo de 
carácter internacional (mundial, iberoamericano, europeo, atlántico, universitario, etc). 

Por último, hai un uso deportivo que se considera moi importante para o concello de Vigo, polo 
que ten de atractivo para a mellora da oferta turística e mesmo para o incremento cualitativo que 
aportaría á cidade dende a perspectiva da competitividde na que as cidades están hoxendía 
embarcadas para a captación de novas industrias e servizos. Trátase dun campo de golf, deporte 
que xenera grande atractividade e que unha cidade das características de Vigo tería que ter xa 
resolto. 

Os proxectos de ampliación do Aeroporto de Peinador van acabar co pequeno campo hoxe 
existente alí, por fóra no núcleo de Retorta, en Cabral, que conta con 9 buracos. O Plan Xeral 
entende que a súa recolocación –como campo de 9 buracos-, pode producirse na Xunqueira do 
Vao como actividade compatible nunha área que clasifica como S.X. de Espacios Libres, por 
entender que a posible utilización, non edificatoria, para un fin a sí, se se deseña con coidado e 
preservan todos os valores que a área dispón, pode resultar complementaria coa conservación e 
disfroite do espacio desta xunqueira –para o cal é preciso convertir os terreos, hoxe de dominio 
privado, en dominio público-. Todo elo, dacordo cos estudios de viabilidade ambiental que se 
fixeron nas Fases anteriores de elaboración do Plan. Hai que salientar, doutra parte, ese carácter 
de equipamento público, que ven permitir aquí a recuperación dos 9 buracos que se van perder 
na zona de Peinador. 

Porén, xúlgase que esa dotación non é suficiente. Vigo precisa no seu Termo municipal, ou 
noutro lindante e con boa accesibilidade, un campo de golf de 18 buracos. Mais a localización 
dun campo así, de carácter público ou semipúblico non semella que poida ter cabida dentro do 
solo do municipio, alomenos na súa totalidade; por iso se entendera como localización máis 
axeitada a dos terreos situados a cabalo entre Vigo e Mos pero maiormente localizados en Mos. 
Caso de ter recibido o refrendo definitivo deste Concello, poderíase ter aborado esta realización 
mesmo a través dun Plan e Proxecto Sectorial de incidencia supramunicipal, dos previstos na 
Lei de Ordenación do Territorio. Mais coma no proceso de tramitación do Documento, a 
Corporación acordou non contemplar no Plan a existencia do campo de golf e, a mais delo o 
concello de Mos non amosou tampouco interés nel, entendemos que se debe desbotar este 
proxecto do sistema xeral de equipamento deportivo do Plan Xeral.  

No Avance de Planeamento e, mesmo, no primeiro documento do presente Plan Xeral elaborado 
para debate dos grupos municipais da Corporación , se contemplaba a remodelación da dotación 
deportiva de Balaídos, prevendo na zona das pistas de atletismo a construcción dun centro 
comercial e terciario, como actividade que, logo de xenerar as pertinentes plusvalías, permitiría 
a construcción dun novo estadio municipal de fútbol. Fronte da oposición prantexada a esta 
remodelación da zona dotacional deportiva por parte de PSA, o concello amosou a súa vontade 
de abandonar o proxecto. En primeiro lugar, pensárase na posibilidade de construir o estadio 
municipal na Cidade do Deporte; pero esta solución, así como outra que prantexaba a súa 
localización en Sárdoma (Monte da Serra), pero como acordo final acordouse acometer obras de 
reforma e acondicionamento do Estadio actual e a previsión de aparcamentos públicos na zona. 
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A reserva de espacio para o Sistema Xeral de Equipamentos previsto polo PXOM acada unha 
superficie total de, aproximadamente, 3.748.494 m². dado que a cidade agora deseñada acada 
unha capacidade máxima de 31.002.286  m² (descompostos entre, aproximadamente 15.000.000 
m² xa edificados na cidade consolidada, 2,28 millóns de m² a construír nos soares non ocupados 
e nos núcleos rurais; e finalmente, 13,71 millóns de m² de teito sobre solos cuxo 
desenvolvemento regula o plan – urbanos non consolidados e urbanizables delimitados-), a 
necesidade de superficie para sistemas xerais tería que acadar un mínimo de 1.550.114 m² 

O Plan Xeral fai como dicíamos, unha oferta de 3.748.494 m² que representan unha ratio de 
12,09 m² por cada 100 m² de uso residencial total, ou sexa un 141, 82 % mais do estándar legal 
esixible. 

Deses 3.748.494 m², 2.224.001 m² son equipamentos existentes e 1.524.493 m² corresponden 
aos novos equipamentos propostos polo PXOM. 

Por conseguinte, o Plan ven a ofertar como equipamentos propostos unha ratio de 4,91 m² por 
cada 100 m²de uso residencial previstos como nova cidade, moi próxima aos 5,00 m² por cada 
100 m²c de uso residencial esixidos na lexislación urbanística vixente. 

O resumo xeral de equipamentos de Sistema Xeral de Equipamentos do Plan reflíctese no cadro 
que se acompaña no capítulo 5 da Memoria Xustificativa (Resumo de magnitudes). A súa 
concreción gráfica é a xa reflectida no mesmo gráfico que se reflectiron os elementos do sistema 
xeral verde. 
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CUMPRIMENTO DO ESTÁNDARES DE SISTEMA XERAL (Art. 47.1, Lei 9/2002) 

SISTEMA XERAL DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS 

SUPERFICIE CONSTRUÍDA RESIDENCIAL 
ESTIMADA ESIXENCIA 

LOUG (Art. 47.1) 
PLAN XERAL 

DIFERENCIA 

(%) 

A) SUPERFICIE CONTRUÍDA 
RESIDENCIAL EXISTENTE 

15.000.000 m² c 

CAPACIDADE RESIDENCIAL DERIVADA DO 
PLAN XERAL 

B) SOLO URBANO 
CONSOLIDADO 

1.840.312 m²c 

C) SOLO URBANO NON 
CONSOLIDADO 

8.895.109 m²c 

D) SOLO URBANIZABLE 
DELIMITADO 

4.821.425 m²c 

E) SOLO DE NÚCLEO RURAL 445.440 m²c 

1.550.114 m²s 3.748.494 m²s Δ 141,82 % 

TOTAL (A+B+C+D+E) 31.002.286 m²c 1.550.114 m²s 3.748.494 m²s Δ 141,82 % 
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9. OUTROS SISTEMAS XERAIS 

Dentro da estrutura xeral, en razón do seu uso específico, debe sinalarse que, conforme coas 
disposicións de rango legal que a cada un deles corresponde, o presente PXOM define e 
clasifica como grandes sistemas xerais, asociados ás infraestruturas, os tres seguintes: 

• Sistema Xeral Aeroportuario, que comprende o ámeto do aeroporto incluído no T.M. de 
Vigo, delimitado segundo a documentación aportada para as previsión da súa ampliación no 
seu propio Plan Director. 

• Sistema Xeral Ferroviario, que se corresponde coas instalacións de RENFE, parque e 
trazados de vías incluídas, tanto na súa Terminal de mercadorías de Guixar, como na Central 
de Pasaxeiros, onde á beira da satisfacción dos usos ferroviarios que conlevará a 
implantación do AVE, e a conversión da dita Estación en estación pasante, como xa se 
sinalou compridamente máis atrás, está prevista unha Estación Intermodal, actividades 
comerciais e espacios libres, así como remodelación de todo o contorno. 

• Sistema Xeral Portuario, que comprende basicamente dous ámetos: a) todo o ámeto do 
Dominio Público Portuario do Porto de Interés Xeral de Vigo que se atopa enclavada no 
T.M. de Vigo, dende Teis (coa interrupción das instalacións da ETEA e o Monte da Guía) 
ata Bouzas, coas zonas e explanadas gañadas ao mar; e b) o ámeto do porto pesqueiro de 
Canido, cuxa titularidade corresponde á Xunta de Galicia. 

Os elementos do Sistema Xeral de Equipamentos figuran grafiados nos planos de ordenación, 
tanto nos que conteñen esa ordenación de xeito pormenorizado que se corresponden co solo 
urbano (a escala 1: 2000), como cos que se atopan enclavados noutras clases de solo (que 
aparecen grafiados a escala 1: 5000), todo elo conforme á descripción que sobre a expresión 
gráfica do P.X.O.M. se contén no capítulo 5 desta Memoria, xa visto. 
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3.2.5. INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS URBANOS NO PLAN XERAL DE VIGO 

1º) Aspectos xerais sobre o desenvolvemento das infraestruturas de servizos urbanos 

As infraestruturas de servizos urbanos son clave á hora de poder concretar un modelo de cidade 
sostible. Por unha banda a cidade consolidada debe renovar o seu nivel infraestrutural de tal 
xeito que continuamente se proporcionen os servizos que manteñan un nivel de comodidade 
razoable e acorde ao nivel de vida da nosa sociedade. Por outra parte a extensión da cidade, e os 
novos centros de expansión comercial e residencial precisan dun apoio infraestrutural 
importante, por mor de lograren un axeitado desenvolvemento, que se preste coas maiores 
garantías de calidade se subministro, o cal debe ser obxecto de análise no Plan Xeral. 

Nos últimos anos a cidade central, o núcleo urbano de Vigo, viu como novas infraestruturas se 
foron implantando de forma continuada, e verdadeiramente rápida. Entre os investimentos 
destacables en despregue de novas redes é de subliñar as da rede de telecomunicacións, con 
novos operadores de cable entre os que destacan Telefónica, e R, e a extensión do servizo de gas 
natural, a través da compañía Gas Galicia. Sendo estes os investimentos máis evidentes por 
próximos, nas últimas décadas tamén se realizou un ímprobo esforzo investidor na actualización 
da rede de saneamento e pluviais, mellorando no centro urbano algún dos colectores principais, 
así como o sistema de bombeos, e bordadoiros, e pondo ao día as estacións de augas residuais 
de Teis e, sobre todo, do Lagares, mediante a incorporación do tratamento secundario, e 
construcción do emisario en Samil. 

Nas parroquias e, nomeadamente,nos seus núcleos urbanos, realizouse tamén un esforzo 
engadido, co obxecto de proporcionar novos servizos a un territorio cunha carencia marcada 
nestes aspectos. O plan de saneamento que se desenvolveu nos últimos anos permitiu sanear a 
cunca do Lagares, mediante a construcción de novos colectores tanto neste río, como nos seus 
afluentes (Eifonso, Xarxa), que permitirán captar as augas fecais destas sub-cuncas e que serven 
de apoio aos novos desenvolvementos previstos neste Plan Xeral. 

En todo caso, a cidade de Vigo e o seu continuado dinamismo impelen necesariamente a uhna 
continua renovación e ampliación das redes de servizos urbanos, o cal significa que 
necesariamente a planificación da rede debe ser continuada no tempo de forma que novos input 
xeren novas iniciativas enmarcadas en programas de investimentos que haberá que fixar entre as 
compañías operadoras e os técnicos municipais dos distintos servizos, que son os responsables 
de administrar e dar conformidade á estrutura dos distintos servizos no termo municipal. Neste 
caso o Plan Xeral resérvase unha funcionalidade de apuntamento, no sentido de análise da 
situación inicial, asi como de fixación da estrutura primaria e de políticas de actuación que, en 
todo caso, han ser desenvolvidas polos oportunos plans directores ou especiais sectoriais. 

2º) A participación na redacción dos obxectivos e propostas dos servizos urbanos 

O Plan Xeral mantivo contactos cos responsables das diferentes compañías e departamentos que 
teñen algunha relación coa prestación de subministros de servizos urbanos na cidade de Vigo. 
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Anteriormente nos dous documentos obxecto de presentación, tanto na diagnose do Plan Xeral 
(Xaneiro 2002) coma no Avance (Xuño 2002) fóronse propondo os esquemas básicos da rede de 
servizos urbanos, sinalando os aspectos clave que se consideraban respecto a algúns dos 
servizos, difererenciando o seu tratamento en base aos datos coñecidos e á rixidez e importancia 
de implantación.  

A participación da cidadanía, e dos distintos actores (técnicos e organismos) no que atinxe á 
definición das necesidades dos servizos urbanos foi articulada no Plan Xeral mediante dúas 
liñas de traballo, unha directa intentando unha comunicación fluída cos respectivos servizos 
técnicos competentes, tanto de organismos públicos como privados, e outra máis participativa, 
pulando pola publicidade da documentación exposta polo Plan Xeral, e a remisión de todas 
aquelas informacións ou suxestións que foron analizadas polo equipo do Plan co obxecto de 
caracterizar e priorizar os aspectos claves para considerar os servizos urbanos que “nutren” e 
afianzan o crecemento da cidade. 

O procedemento de incorporación da análise máis técnica desenvolvérase con posterioridade; 
respecto ao proceso de incorporación xeral de suxestións realizouse polo menos dunha maneira 
dobre. Por unha banda mantivéronse contactos directos previa á presentación do avance de 
ordenación, con diferentes colectivos sociais, principalmente, asociacións de veciños e 
comunidades de montes, prestando dun xeito determinante especial atención á problemática do 
medio espallado pero continuo do municipio, en especial no que atinxe a este apartado e aos 
seus servizos urbanos. Por outra banda, é evidente que a presentación do avance de 
planeamento, e a súa fase de información pública e prazo de suxestións, permitiu que o modelo 
de cidade que se propón poida ser comentado pola cidadanía, e que se puidesen adaptar as ditas 
propostas ao modelo de cidade que finalmente se propón, tamén no relativo aos servizos 
urbanos. 

O Plan Xeral é consciente da importancia dos asentamentos residenciais, comerciais e 
industriais das diferentes parroquias externas ao centro de Vigo, e do grao de oportunidade que 
o desenvolvemento ordenado destas zonas pode propiciar á cidade de Vigo (desenvolvemento 
que tenta impulsar claramente o Plan dende as súas diferentes propostas de intervención, e 
ordenación). Por isto, quíxose contar coa opinión dos distintos colectivos representativos que se 
localizan nestas parroquias, principalmente asociacións de veciños, comunidades de montes e 
puntualmente a Entidade Local Menor de Bembrive, co obxecto de comprobar o grao de 
preocupación e o coñecemento da problemática que desde as ditas asociacións, en 
representación dos veciños, se concretaban respecto ao modelo actual da cidade nas ditas zonas. 
En especial e no que atinxe ao apartado que nos ocupa, o de servizos urbanos, cabe dicir que 
dende este ponto de vista se manifestaron problemas asociados a outros servizos públicos, que 
non son tratados neste contexto, como trazado e humanización do viario, e o transporte público, 
pero puntualmente tamén se posicionaron sobre problemas graves de falla de regularidade do 
servizo de abastecemento de auga, e de problemas de vertidos incontrolados (Beade, Bembrive). 
Nalgún caso, mesmo se manifestaron problemas no referente á regularidade do servizo de 
enerxía eléctrica, aínda que as ditas percepcións foron ocasionais (algo sorprendentes no caso de 
Bembrive pola súa proximidade á subestación de Sárdoma, sen dubida orixinadas por demandas 
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industrias puntuais sobre estacións transformadoras compartidas). Malia que a rede de gas e de 
telecomunicacións está pouco estendida no rural, as ditas carencias non foron en xeral 
consideradas como limitativas nas ditas entrevistas, polos propios residentes. As propostas e 
preocupacións ían dirixidas ás formas do crecemento no rural, e nas carencias de equipamentos, 
ou déficits de mobilidade. 

O resultado destas entrevistas reforza sen dúbida a idea, quizais preconcibida pero non menos 
certa, da importancia da definición e reforzo das estruturas básicas das redes que son máis 
ríxidas no que atinxe ao seu trazado. Salvando as distancias do viario e do transporte (temas que 
se tratan en apartados distintos ao que se desenvolve nestas liñas) pódese asegurar que o 
abastecemento de auga saneamento e pluviais, e distribución de enerxía eléctrica non por ser 
hoxe en día os únicos servizos básicos da cidade (é evidente que as telecomunicacións merecen 
entrar dentro do mesmo paquete de esenciais), senón por ser os de planificación máis ríxida no 
medio prazo, constitúe a a principal preocupación do Plan Xeral. 

O documento de Avance foi posto en coñecemento da sociedade mediante anuncio publicitado 
en boletíns oficiais, e esta tivo a oportunidade de posicionarse sobre este documento 
presentando durante un prazo de dous meses mediante a emisión das súas suxestións, prazo que 
foi xenerosamente ampliado co obxecto de enriquecer esta nova etapa participativa do Plan 
Xeral. 

Asemade, durante a execución dos traballos de redacción do Plan Xeral, o equipo seguiu 
mantendo reunións con diferentes colectivos sociais da cidade, nas que se amosaron 
preocupacións de diverso tipo, agás casos puntuais, moi vinculados á ordenación das distintas 
zonas, o viario asociado e proposto, así como á definición dos equipamentos que deberían 
colmatar as expectativas de desenvolvemento de cada parroquia. 

En termos xerais o estudio das suxestións presentadas durante a fase de exposición do avance, 
non incluíron proposta ningunha no que atinxe ao sistema de servizos urbanos, agás casos moi 
puntuais que de todos os xeitos trataron de ser recollidos na análise realizada. 

3º) Contactos técnicos con organismos responsables, e obxectivos básicos 

Na outra fronte do traballo, os responsables do Plan Xeral mantiveron contactos que se cren 
proveitosos cos técnicos responsables de diferentes servizos, co gallo de cotexar o estado dos 
mesmos, así como priorizar as necesidades a curto e medio prazo, que se puideran recoller 
dentro das propostas de investimento do Plan Xeral. 

En resumo os contactos mantidos foron os seguintes: 

- abastecemento e saneamento, AQUALIA 

- distribución eléctrica, UNIÓN FENOSA 

- distribución de gas, GAS GALICIA , GAS NATURAL 

- distribución de telecomunicacións,TELEFÓNICA, R, JAZZTEL, UNI2, RETEVISIÓN 
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Ademais mantivéronse contactos cos servizos técnicos municipais, incluíndo os da Xerencia de 
Urbanismo do Concello de Vigo; así como outros organismos públicos dependentes doutras 
administracións. 

O resultado deste proceso, tamén participativo, foi aceptable, aínda que variable segundo o 
servizo afectado; mais en todo caso cómpre dicir que aqueles servizos que supoñen unha maior 
rixidez no seu deseño, e que son básicos para o mantemento da cidade participaron de xeito 
máis activo na redacción do Plan Xeral; son estes os servizos de abastecemento, saneamento e 
pluviais, e de distribución de enerxía eléctrica (novamente os servizos que en principio son máis 
limitativos e ríxidos).  

Respecto aos servizos de gas e de telecomunicacións (incluíndo o servizo de telefonía), o 
resultado deste proceso de incorporación de análise foi máis reducido, aínda que se ben é certo 
que se trata de servizos que especificamente están regulados pola Ordenanza Reguladora de 
Obras na Vía Pública, do Concello de Vigo, e que teñen un control das actuacións moito máis 
intenso por parte dos servizos técnicos do Concello, ademais de seren menos ríxidos á hora de 
estender novas redes dado que non teñen apenas limitacións para o uso de calquera viario 
público para a súa implantación, sendo mínima ademais a repercusión dos centros de control e 
regulación sobre os usos e intensidades dos solos, que cada vez ocupan menos espacio. 

As principais liñas de traballo que se marcaron nesta liña de participación foron as de transmitir 
aos responsables das distintas redes as previsións de expansión marcadas polo novo Plan Xeral, 
co obxecto de cotexar de forma oportuna as futuras necesidades das redes de servizo ao seu 
cargo, sobre todo nos casos en que as ditas extensións da infraestrutura puidesen implicar 
limitacións na ordenación proposta dende o Plan Xeral. Por outra banda pretendíase ter 
coñecemento das actuacións de renovación de redes e dispositivos de regulación para a mellora 
do servizo nas zonas máis consolidadas da cidade. 

O resultado dos contactos foron diversos, aínda que en todo caso positivos, como vimos de 
afirmar, no que atinxe aos que se consideran os servizos máis limitativos. Houbo dende o 
comezo unha completa dispoñibilidade por parte de AQUALIA, á hora de xustificar as 
solucións e proxectos en marcha, así como para explicar o funcionamento da rede e as principais 
problemáticas que se daban.  

Por parte de Unión Fenosa concretáronse as necesidades que precisaba a rede ao seu cargo, e as 
propostas de mellora da rede, mediante a extensión do servizo ás zonas de nova urbanización 
incluída a instalación de novas sub-estacións, así como a renovación de parte das existentes. 
Neste sentido a compañía realizou unha proposta de convenio co obxecto de renovar as 
instalacións existentes en Balaidos e Sardoma, así como crear novas subestación de reforzo na 
periferia inmediata, e novas no centro urbano consolidado da cidade. 

No caso de Gas Galicia e Gas Natural as conversas reducíronse a unha mínima toma de 
contacto, e á adquisición da rede ao seu cargo e incorporación aos planos informativos do Plan 
Xeral.  

Os contactos coas compañías operadoras dos distintos servizos de telecomunicacións foron 
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arduos en algúns casos, en concreto tras múltiples requirimentos Telefónica optou por non 
concretar ningún aspecto relativo ás súas liñas nin ao seu programa de investimentos, aducindo 
que son materia reservada á política da empresa; e sinalando que en todo caso dispoñen dunha 
rede extensa e dabondo consolidada, que pode proporcionar servizos de telecomunicación 
mediante a rede convencional.  

Respecto a “R” a empresa de telecomunicacións por cable de Galicia, mantivo na cidade nos 
últimos anos un continuo espallamento da rede de cable, a información e traza da cal 
subministrou ao equipo do Plan, manifestando a súa intención de concretar plans de expansión 
para cubrir o servizo a aqueles novos solos que hai que desenvolver propostos polo Plan Xeral, 
o que amosa unha dispoñibilidade co gallo de acadaren os obxectivos de ampliar as 
posibilidades de acceso á sociedade da información en gran parte do municipio de Vigo. As 
outras operadoras de telecomunicación teñen unha infraestrutura reducida na cidade de Vigo, 
limitada tanto na súa extensión como na ocupación por cableado da obra civil executada. 

Respecto a servizos municipais de menor orde, como a iluminación, non se dá conta da 
infraestrutura existente no Plan Xeral, debido a que esta rede non condiciona a forma de 
crecemento da cidade, nin a disposición dos solos urbanizables. No caso da iluminación pública, 
os respectivos cadros de mando penduran directamente dos centros de transformación da 
distribución eléctrica, que a este respecto, si van considerada nos planos de infraestruturas de 
servizos urbanos.  

Isto non é óbice nin limita os aspectos relativos á iluminación pública que se teñan en 
consideración no Plan Xeral no apartado da normativa, ao incluír esta unha serie de artigos onde 
se cumprimentan os obxectivos que debe cumprir a rede de iluminación, xeneralistas pero 
vinculados ao obxectivo xeral de sostibilidade que se marca no Plan Xeral. En todo caso a 
existencia dunha Ordenanza de Iluminación relativamente recente serve sen dúbida como un 
instrumento técnico complementario e específico para o óptimo desenvolvemento das 
actuacións neste campo. Sen dúbida o esforzo realizado polo departamento nos últimos anos 
para a renovación e actualización da iluminación pública deron o seu froito, conseguíndose de 
forma complementaria un importante aforro na facturación do consumo. O dito esforzo e 
inventario da rede deberíase levar ao rural, tal e como se está en todo caso contemplando. 

Como elemento puntual cómpre engadir que nalgúns casos as propostas realizadas en canto a 
novo viario estruturante dentro da cidade, é o caso da Ronda de Vigo, suscitaron interese no 
trazado de redes complementarias que permiten mallar a hoxe periferia do municipio de Vigo, 
así como propiciar o cambio das mallas estruturantes aínda nalgunha zona abertas e aéreas en 
redes soterradas que non causen prexuízos nin afeccións ás propiedades lindeiras. Neste senso, o 
PXOM prevé que a futura Ronda de Vigo sexa non só o corredor urbano de comunicacións 
básico, senón tamén o grande colector de infraestruturas de servizos, inclúido o da rede urbana 
de alta tensión, que debe ser construido ao tempo que a propria vía, eliminando así os perigos e 
a contaminación que provoca a existencia de redes aéreas polo medio da cidade.  

No apartado da normativa do Plan suxeríronse disposicións técnicas sobre algún dos servizos 
urbanos, tentando dar solución a problemas que se foron detectando en cada infraestrutura de 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 144 -  
 

servizo. Nesta Memoria téntase xustificar e redundar nas ditas disposicións, de forma 
complementaria a aquelas, de xeito que se consideren como recomendacións de boa práctica, ata 
que se desenvolva unha normativa específica sobre Obras de Urbanización que desenvolva coa 
maior amplitude os aspectos aquí suscitados. Tanto na Normativa de servizos urbanos, como na 
Memoria prohíbese expresamente, sen embargo, a adopción de determinados deseños que 
demostraron claramente a súa inutilidade e contraposición co obxectivo de sostibilidade que se 
marca no modelo de cidade que alicerza este Plan Xeral . 

4º) Abastecemento de auga potable e rega 

- Aspectos xerais 

Resúmense de xeito sucinto as disposicións que se tomaron respecto a esta rede. En todo caso, a 
diagnose e prognose dos resultados tomáronse en coordenación cos servizos de AQUALIA, 
empresa concesionaria dos servizos de abastecemento e saneamento en Vigo. 

A rede de abastecemento de auga de Vigo ten tres captacións, resultado da evolución histórica 
da propia cidade. Dous dos pontos de captación sitúanse no propio termo municipal de Vigo, 
nos manantios de Bembrive - Beade, e no “Encoro” de Zamáns. Estas fontes de subministro 
colmataron as necesidades de abastecemento ata a década dos sesenta, cando as liñas de 
captación se reestruturaron por necesidades propias do servizo impostas polo rápido crecemento 
da cidade.  

A ETAP de Valadares, que recolle as augas correspondentes a Zamáns, ten unha capacidade de 
tratamento duns 150 l/seg – 200 l/seg, e daquela, de importancia limitada dentro do esquema de 
abastecemento da cidade.  

A terceira liña de subministro, a verdadeiramente determinante na actualidade, é a que se 
estrutura dende o río Oitabén, e dende o encoro de Eiras. Mediante un sistema de aducción 
condúcense as augas reguladas polo encoro ata a ETAP do Casal (cota 136) onde se produce o 
tratamento das augas e a súa distribución cara os depósitos de abastecemento da cidade. Esta 
estación depuradora ten unha capacidade instalada real de 1 m3/seg. (máxima de 1,2 m3/seg)  

A rede de distribución para o transporte da auga xerarquízase a partir dos anteriores pontos de 
aducción. A meirande parte do núcleo urbano da cidade abastécese a través dos depósitos do 
Castro (cota 115), conectados tanto á ETAP do Casal (principalmente) como á de Valadares 
mediante conduccións de grande capacidade. A cota do depósito e a súa capacidade é dabondo 
para cubrir gran parte da cidade, a liña de subministro da cal se reforza mediante unha rede 
perimetral que parte da ETAP do Casal (do depósito anexo) e que bordea a zona portuaria 
espallándose cara Bouzas. 

Fora dos ditos límites, así como a rede se desenvolve por riba da cota 100, vólvese máis difusa, 
debido a que a perda de carga esixe a interposición de grupos de bombeo e novos depósitos de 
regulación. Por unha banda amplas zonas de Teis e Lavadores son abastecidas directamente 
dende a propia estación do Casal, e as zonas que teñen unha cota máis elevada (Candeán) dende 
os depósitos próximos. Nestas zonas como Valadares e Saiáns – Coruxo, os abastecementos 
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prodúcense dende o encoro de Zamáns e a ETAP de Valadares, a través de depósitos e bombeos 
intermedios nalgúns casos. 

En zonas intermedias bastante desenvolvidas, como Cabral, amplas zonas de Bembrive, etc., o 
abastecemento proporciónase polo esquema de depósitos e bombeos intermedios, no caso 
comentado dende o depósito de Coto Grande. 

De calquera xeito, pódese consultar o esquema xeral da rede na documentación presentada con 
anterioridade (Diagnose e Avance), co gallo de concretar a situación actual da rede no termo 
municipal. 

- Breve diagnose 

Na diagnose do Plan Xeral foron apuntadas unha serie de casuísticas sobre o estado da rede de 
abastecemento, facéndose a dúas cuestións básicas, como era a falla dunha xerarquización fóra 
da zona consolidada da cidade de Vigo, e a limitación no que atinxe á capacidade de depuración 
existente sobre todo na planta ETAP do Casal. 

En concreto apuntáronse as seguintes liñas: 

- A necesidade dun inventario dixital da rede en servizo,  

- A falla de capacidade da rede de distribución en certas zonas peri-urbanas da cidade, 
como por caso,a parroquia de Beade (os problemas específicos desta zona enténdense 
ocasionados pola falla de conexión co esquema de abastecemento de Valadares, ou do 
Casal) 

- A falla de capacidade de distribución para novos desenvolvementos urbanísticos en 
marcha na periferia inmediata; como exemplos notorios temos os do Parque Tecnolóxico, 
ou o do polígono de Navia. 

- A falla a medio e longo prazo de capacidade no que respeita á aducción e o tratamento de 
auga, para o abastecemento da cidade debido a que xa na actualidade se presentan 
problemas puntuais no que atinxe á capacidade de tratamento e depuración da auga bruta 
na ETAP do Casal. 

Evidentemente estes problemas estanse a tratar dende diferentes perspectivas. O inventariado da 
rede estase trasladando na medida das posibilidades, a ficheiros dixitais que nun futuro poden 
proporcionar un instrumento razoable para a organización dos servizos de mantemento da 
concesionaria do servizo. Os outros temas son obxecto de certas consideracións dentro do Plan 
Xeral. 

- Propostas incluídas no Plan Xeral 

A falla de dimensionamento das conduccións de abastecemento en certas zonas da cidade, sobre 
todo os reiterados déficits en Beade, e a falla de capacidade para garantir o abastecemento en 
novos desenvolvementos en marcha, como son o polígono de Navia, e o Parque Tecnolóxico, 
propiciou que o Concello de Vigo adxudicara a AQUALIA a execución dos dous proxectos que 
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deben resolver de maneira definitiva estes problemas: 

- A mellora do saneamento de Beade, dende o Parque Tecnolóxico 

• O  peche perimetral, co abastecemento a Navia e ao Parque Tecnolóxico. 

O proxecto de peche perimetral, xa en execución, é especialmente relevante a curto prazo dado 
que permite dar un respiro ás zonas que ata o de agora se abastecían unicamente dende a ETAP 
de Valadares. O peche permite conectar as dúas estacións depuradoras de auga e derivar auga 
dende o Casal, cara a estación depuradora de Valadares, e ao novo depósito anexo, co que se 
reforza o abastecemento na parte sur da cidade. Consiste a ampliación na prolongación en tubo 
de de 700 a 500 mm, dende as instalacións do Casal, cara o primeiro cinto e conexión do 
Polígono de Navia, e a conexión secundaria mediante bombeo entre esta conducción principal, e 
a ETAP de Valadares, con tubo de 500 mm, e coa construcción dun novo depósito de 6950 m³ 
de capacidade. A rede está dimensionada para garantir unha capacidade de subministro 
conxunta de 1235 l/seg. 

De todos os déficit suscitados o que maiormente condiciona o desenvolvemento do PXOM é a 
mingúa no que atinxe á capacidade xeral da aducción dende o encoro de Eiras, incluíndo a 
capacidade de regulación do encoro de Eiras, e do sistema de tratamento da ETAP do Casal. 
Esta mingúa de dotación por habitante e día pode facerse moito máis grave se se considera que 
certas zonas do Morrazo son abastecidas dende o propio municipio de Vigo, o que traslada o 
problema do abastecemento a amplas zonas da área metropolitana. 

A isto úneselle a falla de xerarquización da rede de distribución na periferia inmediata do núcleo 
urbano da cidade, por mor de que nas ditas parroquias a dotación se garante na actualidade a 
través dunha rede insuficiente para soportar futuros desenvolvementos urbanísticos, e limitada 
tanto por capacidade das conduccións como polo limitado do sistema de bombeos e depósitos 
que na actualidade nutren os ditos solos. 

Por outra banda, a estrutura xeral do abastecemento na área urbana de Vigo non pode ser allea á 
realidade territorial dos municipios veciños, dado que os recursos hídricos comezan a ser 
limitados, e deben utilizarse con criterios claros de eficiencia. Isto induce a considerar que los 
recursos na actualidade dispoñibles, que abastecen a Vigo dende Zamáns e dende a ETAP de 
Valadares, poden enfocarse en maior medida que na actualidade cara o sur da área de Vigo, en 
concreto co gallo de garantir as carencias nas zonas próximas dos municipios de Gondomar e 
Nigrán, incluído tamén as parroquias viguesas de Coruxo e Saiáns. 

O Concello de Vigo, coñecedor da dita problemática de carácter en parte supramunicipal, e a 
través da concesionaria do servizo, está elaborando un Plan Director de Abastecemento na área 
metropolitana, o avance do cal foi presentado a primeiros do 2003. O avance do Plan Director 
xa contempla os desenvolvementos urbanísticos propostos dende o Plan Xeral, dado que os 
equipos técnicos correspondentes colaboraron co gallo de que se incorporasen as necesidades 
que esixían as determinacións contempladas no Plan Xeral. 

No primeiro deseño que se propuxo, recoméndase o aumento da capacidade de regulación do 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 147 -  
 

encoro de Eiras, plenamente xustificada en base ao aumento do dinamismo da área 
metropolitana (Porriño, Morrazo, etc). Suscítase unha remodelación da aducción ata a estación 
do Casal, mediante a remodelación e ampliación do Sifón dos Valos, de forma que a capacidade 
da aducción se incremente ata os 3 m3/seg. No Casal proponse unha derivación mediante tubos 
de gran capacidade e bombeo, ata unha estación depuradora de nova planta sita en Coto Grande, 
que dobre a capacidade actual instalada, e a partir dese ponto e mediante un sistema de 
depósitos e unha conducción perimetral, que funciona por gravidade, se abrangue o municipio 
abastecendo de forma puntual as subredes existentes, e de nova creación, comprendendo incluso 
as zonas actualmente abastecidas dende Valadares. En suma, trátase dun plan ambicioso, pero 
pensado en termos metropolitanos dado que constitúe realmente un transvase de auga, que 
potencia a idea do esquema actual, e reserva parte dos recursos existentes para outros 
municipios da área metropolitana. 

Esta proposta é incorporada aos planos informativos do Plan Xeral, ainda que hai que facer a 
adavertencia de que desta previsión non ten por que derivarseun condicionamento ríxido sobre a 
futura evolución da estrutura da rede, dado que os axustes posteriores poden ser significativos e 
condicionados a factores que aínda non se poden cuantificar hoxendía. A proposta recóllese, xa 
que logo, no Plan Xeral co gallo de establecer una programación razoable, e de incorporala no 
documento da Estratexia de Actuación e o Estudio Económico do dito Plan. 

- Compatibilidade da estrutura de distribución da auga potable co Plan Xeral. 

Como se comentou, o Plan Xeral foi analizado incluso dentro do Avance do Plan Director, á 
hora de fixar as necesidades de desenvolvemento da estrutura da rede de distribución. Neste 
sentido quedan plenamente garantidas no dito Plan Director as dotacións precisas para o 
espallamento da cidade. 

Non obstante, sexa o esquema de distribución proposto no avance do Plan Director o elixido, ou 
o que resulte da dita análise unha vez se desenvolvan con maior amplitude os estudios sinalados, 
cómpre analisar cun pouco de detalle as necesidades ou condicionantes que suscita o deseño do 
Plan Xeral no que atinxe á dotación de subministro. 

Dende o punto de vista do Plan Xeral existen unha serie de desenvolvementos que precisan ser 
considerados á hora de estruturar a rede de abastecemento.  

En primeiro lugar o grao de crecemento das parroquias consolídase segundo parámetros 
sostibles, pero sen dúbida xerando un aproveitamento engadido nas zonas xa consolidadas, en 
torno aos que se clasifican como solos urbanos do que o plan denomina cidade espallada, e que 
daquela tensionarán de xeito engadido a rede de distribución de auga nas zonas peri-urbanas do 
municipio. Os graos de aproveitamento previstos varían segundo as zonas, pero sitúanse en 
xeral entre os 0,25 ata os 0,50 m²/m² na maioría das delimitacións. 

Por outra banda, xéranse actuacións urbanísticas importantes, que se teñen en consideración no 
esquema director do abastecemento. Entre as máis importantes destacan: os solos dotacionais da 
Madroa, o solo empresarial de Liñeiriños-Puxeiros, as actuacións a desenvolver no contorno da 
estrada da Universidade (Novo Hospital, Cidade Deportiva, e ampliación do parque tecnolóxico, 
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xardín botánico), así como a área empresarial en Matamá-Valadares, no contacto co segundo 
cinto, e os solos urbanizables ou urbanos non consolidados de Coruxo – Saiáns.  

Desde este punto de vista parte das actuacións poden ser compatibles coa estrutura actual da 
rede se se reforzan algunhas das liñas de subministro. Por caso as dotacións previstas na Madroa 
non precisan dun desenvolvemento importante da rede actual, e ademais non son intensivas no 
que atinxe ao uso do solo. O solo empresarial de Liñeiriños-Puxeiros, pódese abastecer 
potenciando o sistema de bombeos e depósitos de Sta. Mariña e Coto Grande, sen que difira 
demasiado a estrutura global actual da rede. No que atinxe ás actuacións previstas en Valadares 
– Matamá posiblemente poden ser abastecidas tanto mediante aduccións dende a ETAP de 
Valadares como do reforzo xa adxudicado do Peche da rede perimetral que ten un apéndice que 
serve ao Parque Tecnolóxico. 

Xa que logo, as actuacións previstas nesta zona (Cidade Deportiva, ampliación de zonas 
empresariais, etc) poderán abastecerse con obras localizadas de reforzo da capacidade de 
regulación e distribución, a partir do dito eixo. Os solos para desenvolver na zona de Coruxo-
Saiáns, precisan dun importante investimento co gallo de crear un sistema de aducción e 
depósitos que garantan o aumento de consumo previsto pois as actuais instalacións tampouco 
non serian quen de garantir os ditos consumos. 

Por outra banda, o horizonte poboacional que se marca no plan situado na súa primeira andaina, 
entre os 325.000 e os 350.000 habitantes e en perto dos 400.000 hb. a medio e longo prazo 
(vintecinco anos) unido ao desenvolvemento comercial e empresarial así como de lecer, induce 
a considerar que, entre todas as necesidades, urxe a de potenciar a mellora das aduccións dende 
o encoro de Eiras e da capacidade de depuración instalada, situación que se manifesta se cabe 
máis perentoria se se ten en conta a evolución do subministro no resto dos Concellos da Área 
Metropolitana.  

- Esta limitación si que repercute claramente no futuro da cidade, e na calidade do 
subministro memsoa curto prazo, polo que necesariamente debe ser tratada dentro dos 
organismos responsables e dende as distintas administracións. 

- O Plan Xeral, ata onde chegan as súas atribucións, marca sobre todo no apartado de 
normativa, un apoio para o uso racional dos recursos hídricos e sostibilidade ambiental, 
que pode resultar de axuda para lograr un meirande aforro no gasto. Neste sentido fíxanse 
importantes delimitacións no que atinxe ao uso de sistemas de rega, onde se incide na 
necesidade de reutilizar as augas de enxurrada e pluviais. Apúranse as disposicións sobre 
conservación das augas superficiais e os seus leitos, preservándoos incluso no caso de 
non vir especificamente reflectidos na ordenación, onde o desenvolvemento terá que 
asumir a preservación das bandas de protección dos leitos, e especificamente reintegrar en 
canto se poida ao medio as pluviais que se recollan nas zonas urbanizadas. A extensión 
das zonas urbanizadas deberán dispor de medidas que minoren os impactos ambientais 
previstos na execución do Plan seguindo criterios de sostibilidade no desenvolvemento. 

No apartado de normativa establécense unha serie de recomendacións xerais para o cálculo e 
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deseño da rede de distribución que en todo caso deberán desenvolverse nunha Normativa 
específica de condicións de obrigado cumprimento nas obras de urbanización, e teranse tamén 
que adaptar ao código de boa práctica adoptado pola empresa concesionaria. 

Neste apartado cómpre sinalar que os proxectos de novos inmobles deberán contemplar as 
determinacións que marca a normativa vixente e a concesionaria do servizo no relativo a 
dimensións e accesibilidade do cadro de contadores, así como das características o mesmo deber 
cumprir, e a acometida á rede xeral. O cumprimento dos ditos requisitos, verificarase 
previamente ao outorgamento da licencia de obra, e plasmarase de forma expresa no informe 
previo de acordo de licencia licencia. 

5º) Saneamento e pluviais 

- Aspectos xerais 

A rede de saneamento é de tipo unitario en gran parte do termo municipal. A infraestrutura 
desenvolveuse na década pasada dun xeito extraordinario, con obxectivos que foron 
razoablemente cumpridos, como o saneamento do Lagares, e a súa cunca; asemade, acadouse a 
extensión da rede de colectores primarios por todas as parroquias da cidade.  

Diferéncianse tal e como se comentou no documento de Avance, cinco cuncas vertentes de 
diferentes extensións, a de Teis, que ten a súa propia estación de tratamento EDAR; a da ría, 
onde practicamente se recollen as augas de todo o centro urbano de Vigo, a cunca do Lagares, 
que recolle as augas interiores dende Lavadores, cara o exterior da cidade, incluíndo gran parte 
da Florida e Balaidos; a cunca de Zamáns moi reducida, que drena as augas cara o municipio de 
Gondomar, e a cunca de Coruxo e Saiáns, que tamén drena cara o mar. As características das 
cuncas reflectíronse en anteriores fases, polo que non se lle presta desta volta maior dedicación. 

Desas cuncas, tres canalizan as augas fecais (e superficiais, dado que o sistema é unitario en 
moitas zonas) cara a EDAR do Lagares: a cunca de ría mediante o colector de ría e sucesivos 
bombeos, o máis importante localizado en Alcabre; a cunca de Saiáns e Coruxo, tamén con 
bombeos sucesivos, e a cunca de Lagares, que abrangue unha considerable extensión do 
territorio municipal, espallándose dende Cabral ata Samil; dentre estas cuncas, a que nestes 
momentos achega meirandes afluentes é a do centro cidade, dado que esta é a parte máis 
consolidada e urbanizada do termo municipal. 

A cunca de Teis, localízase practicamente entre a rúa Buenos Aires, e o límite municipal con 
Redondela. Ten eixes colectores que se espallan pola Avda. de Galicia e polo bordo litoral, case 
no linde coa vía de ferrocarril ao porto. 

As actuacións que están programadas e xa executadas respecto ao saneamento foron recollidas 
no PESIV, o Plan Especial de Saneamento Integral de Vigo, os obxectivos do cal foron 
razoablemente cumpridos nas sucesivas actuacións desenvolvidas na década dos 90 e primeiros 
anos do 2000. As obras correspondentes a este plan foron cumprimentadas en dúas fases, a 
primeira completamente rematada, e a segunda en execución, que consiste principalmente na 
ampliación do servizo de saneamento no rural da cidade. Neste sentido pódese afirmar que o 
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PESIV se cumpriu nunha porcentaxe moi elevada do inicialmente previsto, mellorando o 
colector de ría, o seu sistema de bombeos, e implantando o saneamento básico na cunca do 
Lagares, río que se recuperou dun xeito notorio dende a súa situación antano moi deficitaria. 

As EDAR do Lagares e de Teis teñen instalado un tratamento secundario, aínda que só a 
depuradora do Lagares dispón dun emisario submarino para a evacuación das augas depuradas. 

Como criterios xerais de cálculo no PESIV sinalábanse unhas condicións no ano horizonte de 
330.000 habitantes, cun caudal para o tratamento duns 4800 m3/hora. Estes horizontes 
coinciden, aproximadamente, cos previstos no Plan para os primeiros anos da súa vixencia, 
malia quedaren algo curtos, dado que o desenvolvemento previsto no Plan deseña unha cidade 
de case 400.000 habitantes – equivalentes, máis os desenvolvementos ligados ao lecer,o 
comercio e a industria. Para os anos posteriores, estímase que a capacidade de tratamento das 
augas fecais debe contar cunha nova EDAR. 

- Breve diagnose 

Neste caso persisten unha serie de problemáticas que convén recoller neste apartado, 
contrastadas polo menos parcialmente polos técnicos de AQUALIA: 

- A rede de saneamento non está dabondo inventariada (aínda que se está procedendo ao 
levantamento de toda a rede de colectores tanto na área tramada da cidade como na da 
cidade espallada (tramada), orixinariamenterural, do municipio). 

- A extensión do servizo na cidade espallada non abrangue en todos os casos as redes 
secundarias e as acometidas, polo que moitas das vivendas non dispoñen aínda do servizo 
de saneamento; e no caso de disporen del, este non conecta de forma axeitada á rede de 
saneamento. 

- En grandes zonas da cidade a rede é unitaria; a infiltración da rede no medio rural ou 
rústico das augas de enxurrada é especialmente problemática por unha dobre causa, por 
unha banda supón unha reducción das augas nos leitos naturais, o que xera efectos 
ambientais especialmente graves; por outra, supón unha reducción de capacidade dos 
colectores da zona, sobre todo naquelas de tipo mais espallado ou semiconsolidadas, o 
que induce a que a rede se teña que sobredimensionar en certos casos. Por outra banda a 
dilución tamén provoca problemas de funcionamento no tratamento biolóxico da EDAR 
do Lagares, e en toda a rede supón que as puntas de augadebidas a trebóns e arroiadas 
teñan de ser desviadas cara os aliviadoiros. 

- A capacidade de tratamento pola EDAR do Lagares é limitada. Dado que esta estación 
trata a maior parte dos efluentes que proveñen do municipio, e tamén debido á 
concentración esaxerada das augas de enxurrada e infiltración, que limitan a efectividade 
dos leitos biolóxicos ao reducir de forma moi forte a carga contaminante na entrada da 
Depuradora. 

- Por outra banda cómpre sinalar que a EDAR de Teis, non dispón de emisario sobmariño 
propiamente dito. 
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Respeito ao desenvolvemento no Plan Xeral, se se dispón e se espallan nas urbanizacións as 
redes de tipo separativo, non se cre que sexa limitativa a rede de saneamento existente na 
actualidade, dado o extraordinario desenvolvemento da rede que se comentou. Isto será certo 
unicamente se nos novos desenvolvementos urbanísticos se mantén a rede como separativa, e se 
reintegran as augas de enxurrada cara os leitos naturais, para o que estes deberán quedar 
expeditos e protexidos, e non ser constantemente ocupados como ata o de hoxe está a acontecer 
nunha chea de polígonos. 

Neste sentido, o Plan Xeral determina a taxativa prohibición das redes de saneamento unitarias, 
tendo que se adoptar en todos os proxectos de novas redes, ou de remodelacións das existentes, 
esquemas separativos, onde especificamente se reintegren as augas de enxurrada aos leitos 
naturais, tan pronto sexa posible. Para isto os leitos naturais onde conflúan as augas de 
enxurrada deben quedar expeditos, quedando prohibida a afección aos ditos leitos, agás causas 
xustificadas, e en todo caso deberán preservarse as características hidráulicas necesarias para 
derivar o leito de proxecto con suficiente garantía, preferiblemente a ceo aberto. 

- Propostas incluídas no Plan Xeral 

Proponse a a remodelación da infraestrutura de saneamento e pluviais nunha dobre vía, por unha 
banda precísase a reformulación dos grandes eixos, e, por outra, o investimento preciso para o 
desenvolvemento interior dos distintos polígonos. 

O investimento nos polígonos urbanizables e outras zonas delimitadas no planeamento (solos 
urbanos non consolidados, etc) contémplase como parte integrante das obras de urbanización, 
que non ten por que ser diferenciada do resto de actuacións e custos urbanísticos precisos para a 
transformación do solo. Neste sentido é moi importante volver incidir na necesidade de 
preservar os leitos nas actuacións urbanísticas dado que a canalización das augas e a profusión 
de superficies pavimentadas xeran sobrecustos no que atinxe á necesidade de meirandes 
colectores e maiores cantidades de auga que tratar. O Plan Xeral propón un modelo de 
crecemento de carácter sostible, de xeito que os aproveitamentos permitidos son, en todo caso, 
ben limitados, permitindo un modelo “non consumista” de solo, xerando unha maior porcentaxe 
de espacios abertos que permitan o equilibro e rexeneración dos medios hídricos no terreo. 

A responsabilidade dos técnicos municipais nesta tarefa de control e deseño debe ser 
especialmente considerada dado que é difícil concretar normativamente as características que 
terán os proxectos de urbanización para garantir estes obxectivos, agás os sinalados de 
preservación dos leitos. Elementos fundamentais que poden ser interesantes para a súa 
incorporación nos solos por desenvolver, serían por exemplo as balsas de regulación nos 
espacios libres destinados a parques, ou os tanques de decantación e desvío das augas de lavado 
dos viais, etc. 

As actuacións máis específicas, fóra do que constituirán as propias actuacións urbanísticas, e 
que forman parte da estrutura xeral do sistema de saneamento, e pluviais, considéranse as 
seguintes: 
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- A mellora da rede existente, remodelando de xeito paulatino os colectores e xerando 
redes separativas que desvíen as augas de enxurrada cara os leitos existentes, coa 
interposición dos procedementos que se estimen convenientes (retención das primeiras 
augas de lavado, decantadores, etc.) 

- No que atinxe á rede existente deberase potenciar a capacidade de depuración co gallo de 
asumir con maiores garantías parte dos efluentes existentes. Tralo acordo do Concello de 
Vigo coa Consellería de Medio Ambiente a nova EDAR construirase sobre a existente no 
Lagares, segundo a reserva e investimentos previstos e xustificados neste Documento.  

- Por outra banda convén completar mediante un emisario o vertido das augas na EDAR de 
Teis. 

- O aumento de capacidade da rede nas zonas onde o Plan Xeral concede maiores cotas de 
expansión urbanística, entre outras sobresaen como xa se mencionou o caso de Liñeiriños 
– Puxeiros, as actuacións en Valadares – Estrada da Universidade, e as que se concretan 
na zona de Saiáns e Coruxo. 

• Compatibilidade da estrutura da rede de saneamento e pluviais co Plan Xeral 

Os principais desenvolvementos puntuais que marca o Plan Xeral, entre eles o de Liñeiriños – 
Puxeiros e Zona Valadares – Estrada da Universidade, atópanse practicamente cubertos se se 
desenvolven as actuacións na maneira indicada con anterioridade seguindo as características de 
sostibilidade que marca o plan. Na zona de Puxeiros existen colectores de 500 mm. que unen a 
zona co colector de marxe do Lagares (o dito colector de 600 a 900 e 1200 mm. de diámetro), 
que para as augas fecais garanten a capacidade axeitada (evidentemente coas pluviais 
canalizadas polos leitos naturais preexistentes).  

No caso dos desenvolvementos ligados arredor da Estrada da Universidade, cómpre sinalar que 
por esta estrada e pola de Vincios desenvolvéronse dúas liñas de colectores, un que segue o leito 
do Xarxa, cara Castrelos, cunha capacidade de 800 mm, e outro máis limitado en torno a Zona 
Franca -Balaidos, no lado leste do polígono, de 400 mm., complementarase a rede co colector 
que segue a valgada de Matamá – Santo André de Comesaña, para conectar cun tubo de 500 
mm. co colector do Lagares. Posiblemente o desenvolvemento do solo empresarial de Matamá 
provoque ou xere a necesidade de aumentar a capacidade dos dous últimos colectores. 

Respeito ao desenvolvemento urbanístico de solos urbanizables ou os urbanos non 
consolidados, con obxecto ou cun uso residencial, este espállase por todas as parroquias, polo 
que serán as parroquias con maiores déficits no que atinxe a extensión da rede de saneamento, 
as que presenten unas necesidades de investimento superiores; neste caso cómpre sinalar o caso 
das parroquias de Coruxo e Saiáns, onde sen dúbida o esforzo investidor na ampliación da rede 
deberá ser xeneralizado para concretar os desenvolvementos previstos neste Plan Xeral. 

6º) Infraestrutura de enerxía eléctrica 
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- Aspectos xerais  

A rede distribución de enerxía eléctrica e os elementos da rede que permiten a transformación 
das tensións de servizo (alta, media e baixa) esixe dunha infraestrutura que ten unha certa 
rixidez a curto prazo para se adaptar á demanda, o que condiciona a programación no que atinxe 
á extensión da rede de distribución e dos elementos de transformación, tanto subestacións como 
estacións transformadoras. Para que o servizo se poida prestar dunha forma eficiente os 
elementos de transformación deben situarse sensiblemente centrados respecto ás demandas, o 
cal precisa que no planeamento se deban prever as necesidades de solo a este respecto (en todo 
caso limitadas, dadas as novas características de subestacións que se poden resolver de xeito 
compacto) 

Por outra banda, os corredores eléctricos precisos para o acceso da rede de subministro xeran no 
caso no que se desenvolvan de forma aérea (en alta e media tensión), unhas certas afeccións ás 
zonas anexas, que condicionan aínda que sexa lixeiramente o uso urbanístico destes solos. 

Nos últimos anos estase a manifestar un aumento constante e importante no consumo eléctrico 
dentro do termo municipal. Empregando datos da propia compañía dominante, a enerxía 
facturada en Vigo, exprementou crecementos porcentuais sostidos do 6.5, 8.1, 4.2 e 6.6 por 
cento, dende os anos 1998 ata o 2001, na que o consumo acadou os 1.08 Gwh. Isto débese non 
só ao incremento da actividade económica, senón ao incremento da demanda por abonado no 
centro da cidade. 

A rede actual en Vigo atópase certamente limitada por mor da súa datación dunha 
xerarquización baseada nunha programación dos anos 70, polo que lle cómpre unha certa 
actualización ao modelo de cidade que se desenvolveu ata a data, un axuste debido á diferencia 
entre previsións e realidade e, nomeadamente, un novo esquema director para o 
desenvolvemento que marca o plan para os vindeiros anos. 

Na actualidade nútrese dende tres subestacións diferentes, a do Troncal (Teis), a de Sárdoma, e 
a de Balaídos. A potencia total instalada aproxímase aos 320 MVA fronte a unha demanda 
máxima de potencia de 170MVA (1997) o cal significa un factor de seguridade de 1,9. A 
potencia prevista no ano 2020 achegábase cun incremento anual del 3% aos 250 MVA (polo 
que non se verificaría o factor de seguridade preciso: necesitaríase unha potencia instalada de 
450 MVA). As subestacións están interconectadas coas subestacións primarias, da rede 
eléctrica, por medio de liñas de alta tensión a 132 KV (Principalmente coas subestacións de 
Atios, Pazos). Ademais existe unha dobre interconexión nunha aérea entre estas subestacións 
incluíndo o nodo da subestación de Mos, e outra soterrada polo centro da cidade de Vigo. 

A rede de distribución estructúrase a partir destas subestacións en media tensión, tanto a través 
de infraestrutura soterrada como aérea, abranguendo unha grande amplitude e extensión (407, 
234, e 801 centros de transformación, dependentes de Balaídos, Troncal e Sárdoma). 

Subsidiariamente, existe una subestación eléctrica propietaria, nos terreos do polígono de Zona 
Franca – Balaídos (Citröen), para uso interno do recinto industrial. 
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- Breve diagnose 

Os principais déficits céntranse nos seguintes pontos: 

• Precísase unha maior uniformidade e reparto de potencia na zona centro de Vigo, co gallo de 
mellorar as condicións de servizo, e aumentar a potencia instalada. 

• As novas zonas de desenvolvemento na periferia precisan tamén dun aumento de potencia 
instalada, e un reparto equilibrado das cargas. 

• En xeral precísase unha renovación da rede de distribución, sobre todo no que atinxe aos 
centros de transformación e subestacións. 

• Perdura a infraestrutura aérea en alta e media tensión, sobre algunhas zonas consolidadas, o 
cal limita e condiciona o desenvolvemento dos solos. 

Vólvense repetir xa que logo, os dous problemas principais que se manifestan noutros servizos, 
capacidade de transformación no que toca a potencia instalada, e estabilidade na distribución. 

- Propostas incluídas no Plan Xeral 

O aumento de consumo e a obsolescencia do antigo plan de distribución de enerxía propiciou 
que a compañía dominante realice nestes momentos un Plan Especial de Infraestruturas 
eléctricas que contempla a expansión da rede e o seu reforzo naqueles sectores do municipio 
máis desatendidos e que presentan maiores necesidades. 

A curto prazo estímase que a capacidade da rede está practicamente ao límite, tanto no centro da 
cidade, como para posibles novos desenvolvementos urbanísticos. No centro da cidade ademais 
os aumentos de potencia por aboado estanse cubrindo dende a subestación de Sárdoma, afastada 
dos pontos de consumo, xerándose perdas importantes e déficits no consumo. Neste sentido, 
convén homoxeneizar máis a distribución e diversificar os pontos de subministro, polo que se 
estima a comenencia de dispor de dúas novas subestacións dentro do núcleo central da cidade, a 
prevista do Castro –cuxa exacta localización vai mudar uns metros de onde estaba prevista- e a 
situada na zona portuaria, ambas as dúas de tipo soterrado e blindadas. 

Por outra banda, para cubrir as demandas dos desenvolvementos previstos na periferia 
concrétanse novas subestacións xa necesarias: 

• No Parque Tecnolóxico (Valadares), cunha nova subestación conectada ás de Sárdoma, 
Balaídos e Gondomar, co gallo de cubrir a demanda xerada pola zona empresarial anexa, 

• En Coruxo e Saiáns, para cubrir de forma máis homoxénea a demanda actual da zona así 
como a previsible obxecto de consideración por mor da potenciación do desenvolvemento 
nesta zona da cidade. 

• En Teis, co gallo de potenciar e diversificar a entrada de potencia nesa zona da cidade. 

As novas subestacións serán de tipo compacto é dicir irán en edificio pechado ou soterrado, 
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precisando por tanto de moitas menos esixencias no que toca a superficie e ocupación, e 
menores afeccións visuais e ambientais, cumprindo desta maneira os requisitos de sostibilidade 
do Plan Xeral. 

Ademais a compañía operadora realiza una proposta de convenio co gallo de renovar as 
subestacións existentes en Sárdoma e Balaidos, localizándoas igualmente en edificación 
compacta, e blindada e soterrada, respectivamente, co que o esquema de transformación 
primaria en Vigo se renovaría case na súa totalidade. 

- Compatibilidade da estrutura da rede eléctrica co Plan Xeral 

Nas conversas mantidas coa propia compañía tamén se manifestou a preocupación pola 
pervivencia de tendidos aéreos por zonas consolidadas, sobre todo localizados no caso de liñas 
de alta e media tensión. Existe certo compromiso no que atinxe á necesidade de soterrar as liñas 
naqueles solos clasificados como consolidados, malia que non se definiu o xeito de materializar 
o dito obxectivo.  

En todo caso o Plan Xeral prohibe expresamente o tendido de novos corredores de alta tensión e 
media tensión aéreos en zonas que sexan urbanas ou de núcleo rural consolidadas ou non 
consolidadas, así como en solos urbanizables; daquela os ditos tendidos realizaranse só en solos 
rústicos, polos corredores que se habilitan no Plan Xeral, ou aqueles que sexan aprobados con 
posterioridade por un Plan Especial de Infraestruturas. Xa que logo, todo o tendido da rede de 
distribución, agás no caso sinalado de solos rústicos, deberá realizarse de forma soterrada. 

Por outra banda no tendido aéreo na actualidade existente nas zonas “non rústicas”, permítense 
tarefas de mantemento de liñas, pero prohíbense por coherencia co resto de determinacións do 
Plan Xeral aumentos respecto á potencia instalada nos corredores, de forma que este aumento só 
se permite no caso de que todas as liñas do corredor se renoven e pasen ser soterradas.  

En casos especiais en solos de núcleo rural permitirase a rede aérea en media e baixa tensión, se 
é acorde co modelo de sostibilidade ambiental que propicia o Plan Xeral. 

A infraestrutura aérea en alta e media tensión existente na actualidade en solos non rústicos 
queda daquela nunha situación transitoria, posto que non compre as condicións de sostibilidade 
que marca o Plan Xeral. Existe certo grao de compromiso por parte da compañía dominante, 
UNIÓN FENOSA, en aproveitar parte das novas infraestruturas viarias que se contemplan no 
Plan, co gallo de integrar na obra civil, o prisma necesario para o soterramento do tendido, co 
cal a compañía tería unha oportunidade interesante para o soterramento de certos tendidos que 
son moi cuestionados. 

As obras civís de tendidos soterrados para realizar na vía pública regúlanse tanto na normativa 
do Plan Xeral, como na ordenanza específica Reguladora das Obras na Vía Pública, co que se 
terá que executar da forma prevista en ambas as regulamentacións e as sucesivas que 
desenvolvan estes conceptos. Nos novos desenvolvementos urbanísticos prohíbese 
expresamente, a instalación de centros de transformación, e cadros ou armarios de derivación ou 
distribución dentro da vía pública, aloxaranse nas edificacións privadas, ou nos espacios libres 
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privados e públicos das urbanizacións. No referente ás disposicións técnicas sobre o tendido das 
liñas seguirase o disposto no Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión, e outras normativas 
reguladoras. 

No que atinxe á cobertura do esquema de infraestrutura proposto, verifícase que compre coas 
determinacións e modelo de crecemento marcado no Plan Xeral. Primeiro supón cumprir cos 
condicionantes de sostibilidade que se marca o Plan Xeral ao supor unha renovación da rede, e 
unha mellora na eficiencia da rede. 

No que toca aos novos desenvolvementos urbanísticos e zonas de espallamento da cidade, os 
principais consumos quedan cubertos. A zona de Liñeiriños – Puxeiros, pola Subestación de 
Mos; o desenvolvemento en Valadares, Matamá, Santo André, pola subestación de Valadares; o 
espallamento do tecido en Coruxo-Saiáns, polas dúas subestacións propostas nesta zona da 
cidade; por outra banda, a subestación de Sárdoma pode captar parte do crecemento de 
Sárdoma, Lavadores e Bembrive; e as novas do centro (Porto, e Castro) cobren a demanda do 
centro urbano da cidade, e das instalacións portuarias, estabilizando a prestación do servizo en 
toda a zona centro da cidade. A subestación de Teis centraliza a demanda que se xerará sobre o 
norte da cidade, ata Chapela. O modelo proposto equidistribúe sen dúbida dunha forma axeitada 
a realidade urbanística actual e futura do municipio, equilibrando en maior medida os centros de 
transformación,situándoos nos pontos de gravidade dos consumos previos orixinados polo 
desenvolvemento do modelo de cidade. 

A cobertura das ditas subestacións (é dicir os accesos en alta tensión) no ámbito clasificado fóra 
do solo rústico deberá realizarse de forma soterrada, podendo aproveitar para iso o viario 
proposto polo Plan Xeral de Ordenación (nomeadamente, a Ronda de Vigo) ou o xa en 
execución (Segundo Cinto de Vigo). 

7º) Infraestrutura de telecomunicacións 

- Aspectos xerais 

O sector de distribución dos servizos de telecomunicacións foi desregularizado no ano 1996, 
data a partir da cal apareceron novos operadores, proporcionando servizos sobre rede alugada ou 
sobre rede propia, entrando en competencia directa co que é o operador dominante: 
TELEFÓNICA. 

As infraestruturas dos servizos de telecomunicación de banda ancha exprementaron unha 
continua expansión nos centros consolidados das cidades, da que Vigo non foi allea; incluso no 
caso de Galicia foi claramente pioneira, dado que os primeiros espallamentos da rede de cable 
da empresa R en Galicia foron executadas no centro de Vigo (García Barbón, Rosalía de Castro, 
etc). Os ditos servizos, que se desenvolven por una infraestrutura troncal de fibra óptica, 
artéllanse de xeito complementario aos servizos convencionais de voz que están baseados no par 
de cobre.  

Os novos servizos de telecomunicación, dixitais, permiten a incorporación de servizos 
vinculados ao que se denomina Sociedade da Información, onde a rede ten unha ampla 
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capacidade para o transporte e xestión de canles de televisión, datos e voz integrados na mesma 
canle. Ainfraestrutura baséase nunha rede mixta de fibra óptica e de cable coaxial, onde a rotura 
do sistema óptico ao eléctrico se realiza nos nodos opto-eléctricos, que poden estar máis ou 
menos afastados do usuario, segundo a estrutura e a capacidade da rede.  

O control da infraestrutura de telecomunicacións non precisa de elementos aparatosos de máis, 
nin consumidores de espacio; a rede contrólase a partir de nodos primarios ou hub, que cobren 
demandas de 80.000 aboados, e pode situarse en locais superiores aos 100 m²; os nodos de 
potencia con esixencias espaciais menores, que cobren demandas de 500 a 6.000 usuarios, e os 
nodos opto-eléctricos onde se produce a conversión do sinal, que poden abranguer de 200 a 500 
aboados. Entre os nodos primarios e os nodos de potencia a rede debería ser mallada, en fibra 
óptica, para garantir o servizo no caso de avaría. A partir dos nodos de potencia, a rede en fibra 
óptica ata os nodos opto-eléctricos, soe ser de tipo arbórea. A partir dos nodos opto-eléctricos, a 
rede xa en cable coaxial divídese en troncal, deica a entrada ás edificacións, a de distribución ata 
a derivación aos aboados, e a de aboados. 

As derivacións na rede coaxial son moito máis factibles e baratas que na rede óptica, por iso se 
vincula aos tramos finais da rede, onde o número de conexións e derivacións é superior. Así 
mesmo, debese dispor de amplificadores de sinal para evitar o amortecemento da mesma unha 
vez deriva dende os nodos opto-eléctricos. 

A infraestrutura da obra civil necesaria para aloxar a rede é sensiblemente semellante para todas 
as compañías por mor de se empregaren tecnoloxías parecidas. As limitacións dimensionais das 
arquetas responden ao número de prismas que acollen e a dos radios de xiro que permiten os 
cables, que son en función do material e diámetro, posto que van recubertos e protexidos para 
garantir a súa durabilidade.  

Complementariamente, mediante tecnoloxía dixital sobre o par de cobre convencional, tamén se 
ofrece por parte dos operadores, servizos de telecomunicación (datos, e voz principalmente), 
mediante tecnoloxías ADSL, que tiveron unha importante aceptación nos últimos anos, como 
tecnoloxías intermedias entre a convencional e a do cable, e que proporciona unha capacidade 
intermedia.  

Estas tecnoloxías aproveitan o exceso de capacidade existente no par convencional de cobre, 
para comprimir sinais de datos entre as centrais telefónicas e o usuario, para o que ambos os 
puntos da rede deben dispor de dispositivos específicos para comprimir e codificar o sinal 
(modem). Teñen certas limitacións por mor do estado da rede de distribución, así como a 
distancia entre a Central telefónica e o usuario. 

- Breve diagnose 

Para os servizos convencionais de voz, e os novos de datos sobre rede convencional, operadas 
pola propia compañía dominante existen en Vigo sete Centrais Telefónicas, localizadas na Rúas 
Urzaiz, Praza de España, Coruña, Coia, Calvario, Canido e A Garrida; apoiadas polas existentes 
tamén nas zonas lindeiras dos concellos estremantes situadas en Chapela e Peinador, 
principalmente. As conexións entre as estacións desenvólvense en fibra óptica (principalmente) 
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así como con radio enlaces. A rede conéctase cos aneis dixitais tanto co sur (Porriño – Ourense) 
como co central (Pontevedra – Coruña) 

Os servizos de telefonía e ADSL poden ser subministrados por varios operadores, non só pola 
propia compañía dominante e operadora da infraestrutura. Cífrase que o 100% do termo 
municipal está cuberto polas centrais antes mencionadas, e nunha porcentaxe moi alta tamén 
polos servizos de ADSL. 

Entre os operadores de infraestrutura non convencional hai que salientar a empresa “R” dado 
que espallou en pouco tempo unha rede na parte consolidada da cidade que a curto prazo ha 
chegar a 80.000 vivendas, estando presente en todos os novos desenvolvementos urbanísticos de 
certa magnitude da cidade de Vigo (Navia, Ramón Nieto, etc). A tecnoloxía baséase no uso nas 
liñas principais (de distribución) de cable de fibra óptica, sendo coaxial na parte final da rede. A 
infraestrutura propia deste operador artéllase arredor de tres nodos primarios, sitos en García 
Barbón, no Troncal, e na Florida, que cobren principalmente o centro urbano - Teis e o 
Calvario, - a zona de Coia e Balaídos respectivamente. 

Outros operadores, Jazztel, Uni2, BT, teñen infraestrutura propia, aínda que cunha extensión 
moi inferior (sobre todo de liñas) ás redes que se citaron con anterioridade que se pode 
considerar que son as únicas que marcan o tecido consolidado da cidade.  

As principais cuestións que se suscitan no relativo a esta infraestrutura son: 

• Na parte central da cidade persisten situacións de sobresaturación dos servizos de voz. 

• Na periferia non existe posibilidade de acceder aos servizos de cable, debido ao custo de 
extensión da infraestrutura. 

• Descoordinación entre as distintas compañías operadoras á hora de espallar a a infraestrutura 
de transporte. 

Cómpre sinalar que a percepción de servizo por parte dos usuarios da zona periférica é boa, e en 
xeral, non consideran o tema entre as súas preocupacións máis inmediatas (por máis que a rede 
de banda larga está pouco estendida nas ditas áreas, agás casos localizados de zonas industriais 
preto do Lagares principalmente). Cómpre ter isto en consideración na avaliación do 
despregamento da rede, visto que o custo actual destes servizos restrinxe a utilización deste tipo 
de liñas, ata uns niveis que imposibilitan a rendibilidade do despregamento en zonas de baixa 
densidade poboacional. Isto coméntase, porque posibles abaratamentos dos servizos de banda 
larga, poderían incidir notablemente na demanda do servizo, e facer asemade máis apetecible o 
despregamento da rede. Neste sentido, o Plan Xeral recomenda que aproveitando os novos 
desenvolvementos urbanísticos, se despregue a infraestrutura básica nos corredores da periferia, 
de xeito que se contemple aínda que non se realice na mesma fase, a posterior ampliación de 
servizo ao conxunto do territorio. A dita recomendación recóllese implicitamente na 
posibilidade de utilizar prismas conxuntos por parte das compañías, así como no financiamento 
por parte da administración de despregamentos en zonas ou urbanizacións concretas, a cambio 
dun canon de utilización; isto debido a que repercute directamente no obxectivo de sostibilidade 
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(no que atinxe ás posibilidades de aplicación de novas fórmulas de traballo e comercio, e-
comercio e teletraballo, por exemplo, iniciativas reais que reducen a mobilidade e a demanda de 
transporte na cidade). 

- Propostas incluídas no Plan Xeral 

Respecto á extensión da rede de cable, sobre todo a que permite unha verdadeira banda larga, 
sen dúbida estase en mans dos plans de investimentos dos distintos operadores, e en concreto, 
destacan na cidade os investimentos case exclusivos de TELEFÓNICA e R.  

O Plan Xeral tentou na proposta dos usos do solo, e as intensidades permitidas o modelo 
existente de cidade, consolidando as zonas agora algo dispersas, e concentrando novas 
actuacións en ámbitos periurbanos que gozan de condicións de accesibilidade e oportunidade 
axeitadas, ou que no futuro disporán das ditas condicións.  

Isto sen dúbida propiciará un espallamento maior da rede de telecomunicacións, posto que han 
xurdir oportunidades de investimento, que en termos de equilibrio económico e financeiro 
poden resultar proveitosas ás distintas compañías, ao aumentar o aproveitamento medio dos 
solos e singularmente situar polígonos e equipamentos de certo peso nas ditas localizacións. 

Por outra banda, dende o punto de vista da normativa tentouse artellar a necesidade dunha 
meirande coordenación nos labores de implantación de rede nas novas actuacións, tal e como se 
comentou con anterioridade. A dita necesidade xa ven reflectida na actual Ordenanza reguladora 
de obras na vía pública, onde se incide na necesidade de planificar as actuacións, e o control 
sobre a apertura de gabias no viario público, e co gallo de controlar as ditas actuacións fronte a 
aqueles casos que en anos anteriores supuxeron case unha “praga” para o núcleo consolidado da 
cidade.  

Refórzase, xa que logo, a idea de control e coordenación dende a normativa do Plan Xeral ao 
esixirse e regularse de forma básica a invitación aos distintos operadores a participar nas obras 
de urbanización e espallamento de infraestrutura, ao condicionar esta expansión de forma que se 
impulse a coordenación e a obrigatoriedade de compartir primas de infraestruturas entre as 
distintas operadoras, e a establecer a prevalencia dunha moratoria para apertura de novos 
tendidos para as compañías que teñan rexeitado a súa participación nas correspondentes obras 
de urbanización, durante un período mínimo de tres años, agás no que se refire a labores de 
mantemento e conservación da infraestrutura existente; o que se impón con criterios obxectivos 
de economía e benestar para os cidadáns, e co obxectivo de sostibilidade a longo prazo que se 
marca o Plan Xeral para a cidade de Vigo. 

Os nodos da rede, en todo caso, deberán ir afastados fora da vía pública, principalmente nos 
espacios vinculados ás edificacións. A infraestrutura de transporte non pode ser aérea, nin en 
xeral nas novas actuacións, fixarse nas fachadas das edificacións, senón que as acometidas 
deberán resolverse directamente mediante conducción soterrada cara os cadros de distribución 
dos inmobles que deben cumprir as prescricións marcadas no RD 1/1998 sobre Infraestruturas 
de Telecomunicación (ITC). Este esquema de distribución será esixido nas obras de anovación 
que se produzan na parte consolidada da cidade, e as condicións da ITC sobre as obras de 
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rehabilitación das edificacións que promovan unha obra maior que signifique a reestruturación 
dos inmobles. O cumprimento das ditas condicións verificarase previa á concesión das 
oportunas licencias, e comentarase de xeito explícito o seu cumprimento no informe previo á 
licencia. 

- Compatibilidade da infraestrutura de telecomunicacións co Plan Xeral. 

Aínda que requira dun nivel de investimentos importante, o desenvolvemento desta 
infraestrutura non é tan ríxido nin impón excesivas limitacións ao planeamento, dado que o 
espallamento do servizo está garantido (pode transcorrer pola propia rede viaria da cidade). En 
todo caso o Plan Xeral tentou condicionar a expansión da rede á súa coordenación efectiva, 
aínda que o resultado e responsabilidade da dita coordenación recae en mans principalmente dos 
servizos de inspección do propio Concello de Vigo. 

Por outra banda, o modelo de cidade que auspicia o Plan Xeral ten como obxectivo fundamental 
a consecución dun desenvolvemento sostible; o cal, a este respecto, significa consolidar as áreas 
de oportunidade que nestes momentos xa se atopan en proceso de desenvolvemento e ordenar 
un crecemento concentrado pero con densidades medias que permitan o espallamento dos 
respectivos servizos nunhas condicións de equilibrio financeiro e rendibilidade para as 
compañías.  

Para isto, completouse a actual malla residencial existente na perifeira, creáronse centros 
específicos de desenvolvemento urbano nas parroquias, cos correspondentes equipamentos; e de 
forma zonal, localizáronse as grandes superficies equipamentais e de servizos que dependen de 
toda a cidade. Isto xerará sen dúbida polos de atracción que facilitarán o acceso de servizos de 
telecomunicacións de banda larga á periferia da cidade, en condicións semellantes ás existentes 
no centro urbano, da que se poderá aproveitar gran parte do tecido existente. 

Sen dúbida o espallamento do servizo, mesmo na zona consolidada da cidade, pode potenciarse 
dunha forma semellante, así como diminúan os custos de acceso, comparativamente en España 
máis elevados que no conxunto do países do seu entorno. 

8º) Infraestrutura do gas 

- Aspectos xerais 

A rede de gas natural aínda está en expansión dentro do núcleo consolidado da cidade de Vigo. 
O desenvolvemento foi parello ao da rede de telecomunicacións por cable, polo que nalgúns 
casos se compartiu a apertura das mesmas gabias para a execución de ambas as infraestruturas. 

A infraestrutura accede ao núcleo urbano de Vigo por una dobre conducción en alta presión A, 
tanto pola zona de Puxeiros – Ramon Nieto, como pola zona da estrada de Vincios. O reparto e 
distribución na cidade establecese en base a unha rede parcialmente mallada, en media e baixa 
presión, que dispón dos correspondentes elementos de despresurización. A rede foi en todo caso 
descrita nas fases anteriores do Plan Xeral, polo que se obvia realizar unha nova descrición. 

Trátase, a xuízo do Plan Xeral, dunha infraestrutura enerxética importante, e complementaria, 
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que debe ter unha presencia intensa na parte consolidada da cidade, pero que pode ser pouco 
factible levar cara zonas menos densas ou dispersas, dado que os criterios que se establecen 
baséanse na recuperación do investimento necesario para o espallamento do servizo, 
investimento que é cuantioso dabondo. 

Nas entrevistas que se realizaron cos representantes do medio periurbano, estes non incidiron na 
necesidade de espallar a rede cara esas partes da cidade, sen dúbida en parte pola 
homoxeneidade entre os custos da calefacción de gasóleo e as de gas, que non decantan a 
solución cara ningún dos sistemas. 

- Breve diagnose 

Cómpre sinalar brevemente que a rede aínda non se espallou por todas as zonas onde tería 
potencialmente posibilidades de acceso. Existen ou persisten zonas consolidadas en Teis, 
Calvario, Coia, etc que non teñen posibilidades de subministro.  

Nas zonas consolidadas é habitual o subministro por fachada dado que as instalacións interiores 
nos inmobles non incorporan as acometidas domiciliarias. Isto impide totalmente o acceso do 
gas a edificios catalogados, así como á zona protexida do Casco Vello da cidade, dado que 
prexudicaría enormemente a imaxe do barrio. 

- Propostas incluídas no Plan Xeral 

As propostas que se contemplan son máis limitadas, debido ás razóns antes sinaladas. Dunha 
banda, os equipamentos anexos á rede de distribución son mínimos, e non ocupan nin 
condicionan as clasificacións de solos e usos previstos no Plan Xeral. Por outra banda, o 
desenvolvemento da infraestrutura e soterado e tampouco non condiciona os usos do Plan, dado 
que se desenvolve polo entramado viario, aínda que si condiciona o trazado dos outros servizos 
urbanos, para o cal se cumprirán as determinacións técnicas que se contemplen na normativa de 
desenvolvemento, e sectorial. 

Fíxanse neste caso recomendacións no Plan Xeral respecto ao acceso aos inmobles das 
acometidas de gas.  

En todas as obras de nova obra, e na rehabilitación (obra maior) de inmobles onde sexa posible 
a habilitación dos espacios e a distribución das acometidas individuais, reservaranse os cadros 
de contadores oportunos, coas características recollidas nas recomendacións vixentes, serán en 
todo caso accesibles dende o exterior, e ventilados.  

Nestes cadros serán obrigatorios, ainda no caso de que as obras de urbanización non conten 
inicialmente cos servizos de distribución de gas. As acometidas ás vivendas resolveranse de 
xeito que non poidan ser visibles dende o exterior dos inmobles, ou dende a vía pública, e 
protexidas dos efectos das inclemencias meteorolóxicas.  

- Compatibilidade da infraestrutura do gas co Plan Xeral 

Parte dos principais desenvolvementos previstos polo Plan sitúanse próximos aos dous accesos 
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en alta presión da rede de gas, son os casos da zona de Puxeiros – Cabral, e a de Valadares – 
Zamáns xunto ao viario da Universidade. Por iso a rede de distribución de gas nestas zonas se 
poderá executar de forma relativamente sinxela. 

O espallamento de servizo noutras zonas consolidadas dependerá da priorización da compañía 
gasística, aínda que posiblemente pode resultar factible completar a expansión do servizo no 
consolidado da cidade, incorporando novas zonas de desenvolvemento, por caso Coruxo – 
Saiáns, na actualidade cun déficit evidente neste servizo. De calquera xeito, grande parte dos 
custos poderán ser repercutidos a cada sector de solo urbanizable ou ámbito de solo urbano non 
consolidado, imputándose directamente co resto dos custos de urbanización. 
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3.2.6. O SISTEMA DE NÚCLEOS DE POBOACIÓN 

• Núcleo urbano e núcleos rurais 

A estrutura xeral e orgánica do territorio adoito ven definida non só polos sistemas xerais (de 
comunicacións, de espacios libres ou de dotacións equipamentais), tanto dos existentes que o 
Plan segue a recoller nesa función como dos que el mesmo prevé poñer en marcha (sistemas dos 
que se ven de falar con profusión nas epígrafes anteriores), ou polo sistema de usos globais que 
o Plan prevé para cada Sector, ámeto ou zona (dos que se falará máis adiante), senón tamén do 
propio sistema de núcleos de poboación. 

Á hora de redactarse o Avance de Planeamento, no documento da Memoria propositiva dicíase 
xa, que o establecemento dun Sistema de núcleos non fora unha das condicionantes de partida, 
pois a revisión do PXOU de Vigo –dentro dos seus obxectivos- xa propoñía que, dentro da súa 
estrutura xeral e orgánica do territorio, se definise o acaído tratamento a dar aos núcleos 
existentes, tendo en conta a súa efectiva e correcta configuración, as previsións dos seus 
previsibles desenvolvementos, ou arriquecemento das súas morfoloxías e estrutura dotacional. 
E, por outra banda, na Memoria Informativa dese Avance xa se perfiaba o que se denominaba 
“característica tendencial” da estrutura de asentamentos que “hoxendía se da nos medios rurais 
de concellos e contornos das cidades galegas, especialmente as atlánticas e, nomeadamente, a de 
Vigo”. 

Quérese dicir que, hoxendía, a complexidade dos asentamentos do que se deu en chamar “Vigo 
exterior” –ou dito doutra forma, o que o Plan denomina “cidade espallada” e tamén “cidade 
mallada”- ten un peso suficientemente grande como para desbotar calquera pretensión de 
establecemento dun sistema distinto deseñado a vontade do planeador. Velaí, pois a afirmación 
de que o establecemento dun sistema de núcleos non fora condicionante de partida. 

Como semella ser obvio, esa afirmación non pretende facer crer que non existe en Vigo un 
sistema de núcleos, que si existe e así se recolleu na memoria Informativa do Avance, senón que 
se entendía que non era necesario afondar máis na esencia dese sistema, nen continuar máis con 
criterios de clasificación de núcleos ou agrupacións de núcleos en base a presuntas razóns 
debidas á súa suposta orixe –como aconteceu, por caso, no Plan de 1993. 

Afirmabase daquela, na Memoria Propositiva do Avance que, logo de terense analisado abondo 
os núcleos, era preferible adicar o esforzo a establecer propostas integradoras dese “Sistema” e a 
resolver no marco lexislativo, daquela vixente, a Lei 1/1997, do Solo de Galicia (diferente da 
que estaba en vigor en 1993), o tema da clasificación do solo (urbano –consolidado e non 
consolidado- urbanizable e rústico) das áreas que o PXOM entenden que conforman a cidade 
espallada. Entón, e tendo en conta como criterio xurídico, o disposto na lei do Solo de Galicia 
(Lei 1/1997), semellaba que o carácter de núcleos rurais, só era aplicable aos existentes na 
parroquia de Zamáns e un par de núcleos da parte alta da parroquia de Coruxo; e como criterio 
técnico a propia análise do documento da Fase de Diagnose que indicaba: 
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“No territorio do termo municipal de Vigo advírtese a existencia de dúas zonas 
básicamente diferenciadas no que atinxe ós asentamentos poboacionais: por unha 
banda, o centro de maior actividade urbana: o “núcleo central” ou “cidade compacta”: e, 
pola outra, o resto do territorio, que se vai configurando de xeito complexo, gradando as 
intensidades das edificacións e os usos en función de parámetros de proximidade, 
accesibilidade, consolidación de actividades, condicións topográficas, zonas forestais e 
productivas, etc. 

Este espacio (no que a malla urbana é moito máis irregular e debedora de estruturas 
viarias establecidas orixinariamente en función doutro tipo de asentamentos e dunha 
relación cos recursos diferente), ao que o Plan Xeral comezou a denominar cidade 
espallada, estructúrase en 17 parroquias entre as que se poden distinguir: unha primeira 
coroa a redor do núcleo central que da acobillo a usos e xeitos de ocupación territorial 
proprios daquel, pero con menor consolidación e, polo xeral, de menor intensidade. 
Abranxe esta coroa á meirande parte do territorio das parroquias de Alcabre, Navia, 
Comesaña, Sárdoma, Lavadores e Teis. Aquí, e por ósmose do núcleo central, a 
caracterización básica é nidiamente urbana e a tendencia das últimas décadas na 
transformación do espacio deu lugar a unha malla urbana tendencialmente semellante á 
urbana de calquera cidade con topografía acusada. 

O resto das parroquias poden caracterizarse –aínda que con matices e con diferencias 
entre elas- como de estruturación que aínda pode lembrar o carácter orixinariamente 
rural, por máis que esa predominancia sexa máis nidia canto máis altos se sitúen os 
asentamentos: Zamáns, parte alta de Coruxo, e en menor medida, Beade, Valadares, 
Candeán, Bembrive e Cabral”. 

Nos meses transcorridos logo da entrega daquel Documento de Diagnose, seguiuse afondando 
no coñecemento destes espacios exteriores, cunha visión da realidade levada a cabo dende un 
plano de maior proximidade, contrastado amais diso, coa sistemática seguida de mantenemento 
de xuntanzas coas diferentes asociacións veciñais e de xuntas de montes das parroquias, labores 
que deron como resultado unha maior matización da caracterización e, sobre todo, da extensión, 
do que chamamos, cidade espallada, de xeito que nese concepto, agora mesmo, hai que incluir 
non só os asentamentos das parroquias do primeiro anelo senón tamén as do segundo (Candeán, 
Cabral, Bembrive, Beade e Valadares) onde semella inequívoca, o mesmo que nos territorios 
das parroquias do primeiro anelo, a existencia dunha malla cada vez máis urbana confluíndo e 
xurdindo dende a cidade compacta, formada por vías e nós, que coas vías de segundo nível, 
forman a rede que estrutura o mallado deste territorio, mallado –por suposto- diferente ao da 
cidade compacta, onde o concepto da urdime non é tanto o da malla como o da trama. O 
tramado da idea de continuidade; a malla, por definición presenta baleiros, como moi ben sinala 
o artigo 11.2 da Lei 9/2002, cando sinala como urbanización básica a constituida por “vías 
perimetrais e unhas redes de servizos, das que poidan servirse os terreos e que estes non estean 
desligados do urdido urbanístico xa existente”. Trátase, efectivamente dunha urdime distinta á 
da cidade compacta, pero existe nestas áreas unha malla urbana, con redes de servizos 
urbanísticos completos, aínda que con rúas de sección irregular e con baleiros entre esa malla de 
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viais que xurden entre as rúas estruturantes de orixe diversa a xeito de capilares profusos60. De 
calquera maneira, hai que precisar que o Avance sinalara, como xa se apuntou, que só Zamáns, 
así como os dous núcleos que integran o asentamento de Fragoselo, en Coruxo, tiñan o carácter 
de núcleos rurais, conforme estes se definían na Lei 1/1997. Sen embargo, con posterioridade a 
teren confeccionado o Avance de Planeamento, aprobouse a Lei de Ordenación Urbanística e 
protección do medio rural de Galicia (Lei 9/2002, de 30 de decembro) que, como vimos de 
apuntar, precisa que só poderán ser solo urbano aqueles terreos que, amén de dispor dos 
servizos urbanísticos básicos aptos para servir ás determinacións que o propio planeamento 
prevera para eles, estean inscritos na malla urbana e que eses terreos –di o artigo 11,2 in fine, 
non estean desleigados do “urdido urbanístico”. Aplicando esa condición legal, resultaba 
obrigado revisar a delimitación dos núcleos que aínda dispondo de redes de servizos non 
estaban por enteiro incluídos na urdime urbanística existente da parroquia e, polo mesmo, da 
cidade espallada. 

E así, aos núcleos rurais previstos no Avance de planeamento, insístese, (que eran todos os da 
parroquia de Zamáns, e os dous de Coruxo –Fragoselo-), houbo que engadir aqueles núcleos da 
parroquia de Bembrive que se atopaban afastados do contínuo urbano desa parroquia, que son 
Xestoso, Esparramán., Miraflores, Chan e San Cibrao, cousa perfectamente concorde coas 
esixencias da nova Lei por canto se trata de núcleos diferenciados administrativamente nos 
censos que teñen aínda unha maioría de edificacións con tipoloxía tradicional nos que o 
vencello coa explotación dos recursos naturais non desapareceu e a propia dimensión 
demográfica evidencia que non se está aqui estrictamente diante de núcleos urbanos. 

• A morfoloxía da ordenación 

A morfoloxía dun concello tan complexo como o de Vigo, a primeira vista pode parecer de 
difícil exposición se se quere facer de xeito sintético e que, ao tempo poida permitir unha 
comprensión sinxela e poida permitir para quen se aproxime ao documento de ordenación  

Dalgún xeito, entre a exposición de Obxectivos e Criterios, da Metodoloxía seguida para a 
clasificación do solo, das redes estruturantes das Infraestruturas de Comunicacións, do Sistema 
Xeral de Espacios Libres, de Equipamentos e Dotacións comunitarias, e os específicos do 
Aeroportuario, Ferroviario e Portuario, amais dos tratamentos dos escasos Núcleos rurais, 
(mesmo coa inclusión de cinco máis, en Bembrive, con respeito aos contemplados no Avance) 
xunto coas exposicións que se reflectan máis adiante, sobre o Medio Natural, os Usos 
Industriais e os Usos Comerciais e Terciarios, semellaría que non é necesario outro modo de 
expoñer cal é a morfoloxía resultante que o Plan define para Vigo, tanto no que respeita á 
Cidade Compacta, canto no que atinxe á Cidade Espallada ou Cidade Exterior. 

Porén, como o conxunto debe estar sempre por enriba da suma das partes, débese tentar unha 
máis fonda explicación da ordenación, a partires daqueles conceptos básicos que foron 
formulados como criterios e obxectivos da Revisión do Plan Xeral. 

O Avance, xa propoñía e nada fixo cambiar ese propósito agora, unha utilización racional do 
                                                 
60 Remitimos ao gráfico nº 2, que amosa nidiamente esa capilaridade. 
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solo, de xeito que: 

• Se perfía unha estrutura racional e equilibrada dos diversos Usos Globais previstos no 
Término Municipal de Vigo, con criterios de diversidade e complementariedade, posto que 
establece criterios de clasificación de solo igoalitarios na súa concepción, pero orientados e 
tendentes á distribución equilibrada de Sistemas Xerais e ao desenvolvemento de zonas que 
se deben incorporar á cidade compacta ou núcleo central, con operacións de remodelación 
integrada, como, por caso, en Teis, ou no caso da actuación proposta para a Vía da 
Universidade61. 

• Se establece unha ordenación con propostas moi significativas de localización racional de 
Usos Industriais, que se dispoñen –xúlgase que non debería ser doutro xeito- sobre a máis 
importe e nova infraestrutura de comunicación prevista como é o treito do 2º Cinto que agora 
mesmo ven de entrar en servizo, e de Usos Comerciais e Terciarios, en zonas estratéxicas do 
Centro, Samil e, nomeadamente no contorno de Liñeiriños; ao mesmo tempo que se 
preservan os valores naturais entendidos como estrutura ordenadora do conxunto de Vigo, 
pretensión que, sen ánimo de exhaustividade se concrera na protección e posta en valor do 
Litoral, da canle e ribeiras do Río Lagares e na estrutura básica da coroa de montes forestais, 
que se consideran como sistemas territoriais62. 

• Se defíne unha estruturación das infraestruturas de comunicación, establecida con 
criterios xerarquizados, nomeadamente, co remate do anelo exterior que, unha vez 
construído o Segundo Cinto, se terá que completar, por medio do peche do Cinto Litoral, 
todo el construido de xeito soterrado, completando así a unión entre o nó da autopista en 
Isaac Peral e a unión co Segundo Cinto en bouzas; a creación da pez artelladora aurbana de 
maior calado, a Ronda de Vigo, eixo vertebrador das dúas cidades: a central, “compacta” ou 
tramada, e a exterior ou das parroquias, “espallada” ou mallada; os novos accesos ao 
Aeroporto; e, o que resulta imprescindible para a a consecución dun desenvolvemento 
harmónico e sostible, amén de equilibrador, capaz de artellar o novo sen desbotar o que de 
bo ten o vello, como é o labor de deseñar o que demos en chamar as redes estruturantes 
intermedias, que han permitir, como dicimos o desenvolvemento e a promoción da 
capacidade de conexión e integración da totalidade do Territorio Municipal e, xa que logo, 
dos territorios de todas e cada unha das parroquias.63 

• E, por último, neste intento de conseguirmos un novo salto expansivo en Vigo, o PXOM 
introduce novas concepcións de utilización dos espacios, como a Cidade do Deporte, a oferta 
doutros equipamentos importantes no eido sanitario, cultural, etc., o desenvolvemento dun 
parque terciario nas zonas altas de Cabral, capaces de facer de Vigo unha cidade con máis 
forza e competitividade, tanto a respeito da estrutura de cidades de Galicia, como da 
Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e do Arco Atlántico, ou o mellor tratamento das 

                                                 
61 Ver gráfico nº 16, no que dalgún xeito se reflectan os postulados básicos da estrcutra xeral do territorio na que se 
basea o presente plan xeral. 
62 Ver, nomeadamente, os gráficos nº 14 e nº 20 da presente Memoria. 
63 Remitimos,  sobre todo, aos gráficos número 8 a 12 (a.i.), da presente Memoria. 
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potencialidades mal aproveitadas, como a primeira liña de Samil, onde os usos básicos deben 
ter caráter terciario e nomeadamente hosteleiro-hosteleiros64. 

Para a exposición da morfoloxía que se produce dende o Plan, como primeiro dato, hai que ter 
en conta que a configuración das grandes infraestruturas de comunicación, supramunicipais ou 
urbanas non responde a un modelo sinxelo, segundo o cal as grandes autoestradas e autovías 
están na perifeira e os viarios estruturantes urbanos no interior da cidade. 

O modelo de Vigo é algo máis complexo, posto que o Primeiro Cinto que comunica a Zona 
Franca de Bouzas coa Zona Franca de Balaídos non é unha vía exterior, aínda que responda a 
seccións propias dunha Autovía, e nen sequera pecha a cidade máis densa, porque o 
desenvolvemento urbanístico de Navia, por caso, responde a un modelo de cidade compacta, 
con tipoloxia de bloque aberto e, que prolonga en certo sentido, o tipo de cidade encetado en 
Coia. Xa que logo, non hai un “dentro” e un “fora” dos grandes corredores de comunicación. 
Pasan xa cousas no seu exterior e o PXOM como xa se facía no Avance, as ten que apoiar.  

As zonas industriais máis importantes, semella elemental a decisión, teñen que se situar fóra e a 
cabalo do Segundo Cinto. Así, sobre desta primordial vía asentan o Parque Tecnolóxico, a 
futura Zona industrial de Valadares-Matama  ou o Polígono ampliado de Balaídos. 

A Poñente de Navia, entre o mar e o Lagares atópase “todo” o Samil, a zona de litoral dende o 
Lagares ata Bouzas, co Museu do Mar e a Casa das Palabras no interior, elementos de grande 
significación para a conformación da cidade nesta área, que se ten que remodelar para a 
recuperación e protección efectiva da praia, e “dispoñer” sobre usos de forte compoñente 
turística, absolutamente compatibles co uso e disfroite de toda a cidadanía. O Plan xa incorpora 
a ordenación detallada dos vellos PAUS de Fontes e Pertegueiras (hoxe un só sector de solo 
urbanizable) cuxo desenvolvemento – xunto con outros, como o de Cruceiro- situará a cidade 
compacta na Avenida Europa. E o desenvolvemento dos ámetos da outra banda desta Avenida . 
a levará ata o Lagares, sempre sobre a posta en valor das potencialidades turísticas que unha 
cidade como Vigo ten que explotar. 

Complementariamente, as vías urbanas principais non se rematan no interior dese conxunto non 
pechado, posto que a Ronda de Vigo, proposta básica do presente PXOM, amais de enlazar coa 
área funcional do Miñor e a estruturar e conectar os espacios “medios” de Vigo, entre a zona 
máis industrial do Polígono de Balaídos, e a área do Seminario, na Avenida de Madrid, para 
concluir na Travesía de Vigo, logo de traspasar Lavadores, Candeán, San Xoán..., adopta, por 
outra parte, criterios de “variante” da estrada de Camposancos (C-550), dende o nó de Balsa ata 
o Concello de Nigrán, para permitir a separación de tráficos e o desenvolvemento da Zona Oeste 
de Vigo, Coruxo, Oia e Saiáns. 

A Vía da Universidade atravesa o Segundo Cinto para subir cara o Sur ata o Campus de 
Marcosende, e fronte ao Parque Tecnolóxico proponse a localización de tres importantes 
elementos de sistemas xerais: a Cidade do Deporte, un novo Hospital e enlazando con eles o 

                                                 
64 Ver gráfico nº 13 da presente Memoria, no que se relacionan o viario estruturante (de primeiro e segundo nível) e –
esquemáticamente- as actuacións de carácter estratéxico do Plan. 
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previsto Parque Botánico ata continuar na Universidade. 

Dalgún xeito, o tradicional sentido rectilíneo de consolidación e crecemento da Cidade, en 
paralelo ao ondeado borde marítimo, alonga máis lenemente cara as praias e se estrutura cun 
novo tronco, o soporte dunha “T”, onde asentan as novas industrias e os Sistemas de 
Equipamentos cara a Universidade, para pechar Vigo co seu extremo Sur, mais rural e natural 
en Zamáns e o Galiñeiro. 

Tamén, máis alá das Autopistas, sobre o lindeiro do Termo Municipal de Mos, asístese a unha 
serie de implantacións e dispóñense outras que poden configurar un posible eixo con usos moi 
podentes. Dende a Universidade, en Marcosende, seguindo a estrada do Rebullón, prantéxase a 
localización dun Campo de Golf –con dependencias en Vigo e campo propiamente dito en Mos; 
e, pasando o nó de Puxeiros, cuxa remodelación é de imperiosa necesidade, estarían as zonas 
altas de Cabral -Liñeiriños- sobre as que o Avance xa propoñía e o PXOM recolle, o 
desenvolvemento do novo e grande Terciario de Vigo; de seguido, o Aeroporto de Peinador do 
que se recolle a ampliación e novos accesos previstos no seu Plan Director; e, por último, logo 
de pasar os Montes Forestais de Candeán, a Madroa, para o que o Plan reserva a función de 
Grande Parque Metropolitano, nunha área natural de grande valía como é o Vixiador, a 
desenvolver de común acordo co concello de Redondela, mercede a un Plan Especial ou Plan de 
incidencia supramunicipal. 

Á vista de todo o anterior xa se ve que en Vigo resulta moi difícil establecer unha separación 
física ou conceptual do modelo urbano e do modelo “rural”. 

Das parroquias externas ao futuro 2º Cinto, as do Oeste (Saiáns, Oia e Norte de Coruxo) teñen 
fasquía e destinos orientados ao desenvolvemento turístico e residencial. Así como Navia e 
Alcabre, pero aquí con maiores intensidades, en razón da edificación prevista no PAU de Navia 
e o desenvolvemento de usos mixtos –hoteleiros, hosteleiros, comerciais e residenciais- no 
contorno da Praia de Samil. 

Valadares vai ter un desenvolvemento moi importante, non só polos novos usos industriais aquí 
previstos, senón tamén polas actuacións de estruturación da Vía Parque da Universidade que se 
balizará con novos e importantes equipamentos (hospital, Cidade do Deporte, Botánico, etc.) 

Pola contra, Zamáns debe manter a súa natureza de núcleo rural, cos pequenos 
desenvolvementos que precise65 e, en todo caso, coa posibilidade de actuacións 
complementarias desa realidade (de boas e necesarias novas dotacións, de previsión de usos que 
vaian na liña do disfroite de natureza, da búsqueda da tranquilidade, e, mesmo da recuperación 
ordenada de vellas actividades como as feiras semanais.66 En Bembribe hai que distinguir a 
parte incluída de cheo no contínuo urbano (Parrocha, Recave, Mosteiro, Segade, Baruxáns, 
                                                 
 
66 De entre os que salientamos: a previsión dunha área de lúdico-comercial onde desenvolver aqueladamente a feira 
de San Cosme (e calquera outro evento que requira dun espacio moi preñado de natureza), a previsión de localización 
de establecementos de acampada, ou a previsión de áreas especialmente reservadas para usos asistenciais (xeriátrico); 
amén das determinacións conducentes á posta en valor do inmenso caudal etnográfico e arqueolóxico existente na 
Serra do Galiñeiro. 
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Xernes, Eifonso, Outeiro, Mourelle e Carballa) da área oriental na que os núcleos de poboación 
se sitúan fóra do contínuo urbano e se integran, polo tanto, no sistema de núcleos rurais). 

Mentras, os núcleos de Candeán, dentro e fóra da Autoestrada (AP-9) deberán mellorar as súas 
condicións urbanas, trazados e equipamentos, situandose aquí un pequeño polígono de almacéns 
e industria pequena non contaminante, solicitada pola xeneralidade do vecindario, por mor da 
proximidade ás grandes vías de comunicación e o aeroporto. 

Entre o Segundo Cinto e a Ronda de Vigo, realmente, só Beade e Bembribe, así como a parte 
norte de Cabral manteñen un certo carácter de crecemento a partires da súa propria realidade 
actual, con intervencións para a estrutura viaria secundaria que permita a mellora cualitativa dos 
seus asentamentos, aspecto este que se extende a todos os asentamentos en xeral. 

No momento de redactar o Avance e con carácter de aproximación a unha ordenación máis 
formal xa se presentara á cidadanía un conxunto de Actuacións de Interés Estratéxico, que co 
carácter de Propostas do Avance, definían as primeiras ordenacións elaboradas cun certo nível 
de detalle –aínda que fose en grado de primeira aproximación-, con representación gráfica e 
explicacións dos criterios das súas ordenacións, de xeito tal que, no seu conxunto, definían as 
máis importantes propostas daquela Fase, con ordenacións indicativas que indicaban a 
estruturación do que o Plan pretendía para a transformación de Vigo na procura dos obxectivos 
a curto, medio e longo prazo, que se reflectaron máis atrás; nesa sempre doble vertente de 
mellorar a xestión do cotidiano e camiñar con seguridade cara a conformación da cidade 
desexada e, mesmo soñada, pero posible. 

Agora, coa entrega do PXOM, enchéronse de contido e de viabilidade aquelas propostas e o que 
nun primeiro momento era aínda unha aproximación, converteuse neste intre da entrega do 
documento para tramitar nunha imaxe nidia que cremos que evidencia un modelo de cidade 
moderna, que ten que servir para que Vigo cumpra con eficacia os roles de cidade central da 
eurorrexión e, ao tempo, os seus cidadáns gañen en calidade de vida duradeira. 

 

                                                                                                                                               
 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 170 -  
 

3.2.7. OS USOS GLOBAIS 

- A estrutura xeral de usos 

O presente Plan Xeral, atendendo ás características urbanísticas do Concello de Vigo, e tamén 
aos fins e obxectivos perseguidos e criterios xerais aplicables á ordenación do dito plan, 
entendeu que era non só necesario, senón tamén oportuno e comenente, proceder a establecer 
unha “Estrutura de Usos” (xeral e pormenorizada ou desagregada) que poidese acoller calquera 
utilización do solo para fins edificatorios e/ou non edificatorios que a cidade precise para o seu 
normal desenvolvemento, en función, insístese, dos fins e obxectivos que o propio PXOM se 
fixa. 

A estrutura xeral de usos parte da existencia dos seguintes usos globais: 

1) Residencial 

2) Terciario, que á súa vez se subdivide en: 

a. Xeral (comercial, de oficinas, usos recreativos, etc.) 

b. Hosteleiro 

3) Dotacional 

4) Industrial 

5) Garaxe aparcamento 

Os usos globais son aqueles que o plan asigna –por agregación ou combinación de usos 
pormenorizados- a cada unha das áreas ou ámetos de solo urbano non consolidado e sectores de 
solo urbanizable delimitado previstos polo Plan Xeral, de xeito que, esa asignación se efectúa 
con carácter excluínte, correspondendo aos plans especiais, nun caso, e aos plan parciais, no 
outro, a determinación dos usos pormenorizados que se deban establecer, escolmados entre os 
que constitúen o uso(s) global(ais) asignado(s). 

O criterio xeral que informa o presente Plan Xeral parte de establecer compatibilidades moi 
amplas entre o uso global (e as súas categorías) e os usos compatibles con el no ámeto ou no 
mesmo continente edificatorio, excepcionalizándose eses criterios somentes naquelas 
actividades nas que a compatibilización resulta difícil, por caso as áreas onde se establece como 
uso global o industrial, absolutamente incompatible coa mixtura do residencial (pero, en certos 
casos, non con outros usos globais, por caso, determinadas categorías de uso comercial, 
hosteleiro ou dotacional). Pola contra usos globais como os de aparcamento soen compatibilizar 
cos demais, por razóns obvias de obriga nas reservas de solos para este uso na maioría dos 
casos. 
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1) O uso global residencial  

É o inmensamente maioritario na asignación de usos globais que efectúa o presente Plan Xeral, 
tanto no que atinxe ao número de ámetos de solo urbano non consolidado e de sectores de solo 
urbanizable delimitado, como no que atinxe a superficies de solo que comportan esas 
delimitacións. 

É lóxico que isto sexa asi, posto que a necesidade de residencia é a primeira entre as que 
demanda calquera colectividade ou comunidade, e así se producíu historicamente, pois na parte 
da cidade da que a súa conformación está acabada (aquela cuxo solo se clasifica, por iso, como 
urbano consolidado), é o uso residencial o inmensamente maioritario. 

Xa que logo, poderíase afirmar que se aplica a asignación do uso residencial en todos os ámetos 
e sectores menos nos poucos onde son globais calquera dos outros usos. 

De calquera xeito, non se debe entender que a asignación doutros usos globais se fai con 
criterios residuais (alí onde non acaen usos residenciais), senón con criterios obxectivos dunha 
correcta ordenación que debe localizar eses outros usos en lugares nos que se busca 
accesibilidade, onde se sitúan os recursos que se quere poñer en valor, ou tamén onde se pode 
transformar o solo sen atentar contra de valores naturais, culturais ou productivos doutra clase. 

O uso global residencial aparece non só na práctica totalidade dos solos que aínda se teñen que 
desenvolver dentro do que denominamos cidade compacta (por caso, Mantelas-Salgueira, 
Tomás Alonso, Seara, Espedrigada, Castrelos, Avda. de Madrid, San Roque, Aragón, Guixar, 
ou outras de menor superficie), senón tamén nas moreas de pequenos e non tan pequenos 
ámetos de solo urbano non consolidado do que o plan considerou como cidade espallada, tanto 
nas parroquias do litoral (Saiáns, Oia, Coruxo, Navia ou Alcabre) e Teis, como nas do primeiro 
e segundo anelo, (Comesaña, Matamá, Sárdoma, Lavadores, Candean, Cabral, Bembrive, Beade 
e Valadares). Evidentemente, os usos pormenorizados e as intensidades dese uso residencial non 
poden ser igoais nunha e outra parte da cidade. Na cidade compacta disponse de máis 
intensidade e con maioría das categorías intensivas (vivenda colectiva) e na cidade espallada, 
adoita acontecer o contrario. 

 

2) O uso terciario 

Aparece desplazado na estrutura xeral de usos entre terciario hosteleiro e terciario comercial, de 
oficinas e recreativo. 

2.a) O uso terciario hosteleiro 

É decote, perfectamente compatible co uso residencial e así xurde xa na cidade construída. En 
tanto que uso global, considerouse por parte do Plan como o máis acaído67 para asignar a 

                                                 
67 E así se adiantou axiña, tanto nos documentos das Fases 2ª e 3ª do PXOM (Diagnose), como no Avance de 
Planeamento, onde xa dispuxo unha primeira aproximación á asignación de usos globais. 
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aquelas zonas onde as condicións naturais, ou a exixencia de modificar usos desaxeitados, é 
nidia, e as condicións legais sectoriais non permiten outros usos e/ou onde o maior valor 
económico, social e medio ambiental resulta máis alto coa asignación deste uso. 

Velaí que no Plan se recolla este uso como uso global sexa ou non o característico para áreas 
como as lindantes coa praia de Samil, o areal máis importante de Vigo que, amén de se axeitar 
para uso e disfroite da cidadanía de Vigo e a súa área funcional, constitúe de seu un 
importantísimo recurso económico –turístico- que Vigo non se pode permitir desbotar, por caso, 
coa apropiación privativa extensiva do uso residencial. A cidade é un ente de seu onde o 
principal ha ser sempre a sociedade que a habita; habitar e morar, pero tamén producir, 
formarse, negociar, disfroitar. E a estrutura orgánica que se debe dar a unha cidade ben 
ordenada –e os usos globais constitúen parte importante desa estrutura- e aquela que asigna 
correctamente usos de xeito que o desenvolvemento económico sexa o máximo que permitan os 
principio da sostibilidade. O recurso natureza é un recurso de grande importancia, tanto no que 
ten de valor como elemento capital para o lecer da poboación, como recurso económico que non 
se pode estragar cunha utilización privativa a base de residencia unifamiliar extensiva, con 
carácter exclusivo que, amén de producir decote impactos medioambientais negativos (por caso, 
a multiplicación excesiva de piscinas que vai decote ligada a este tipo de uso que, dados os 
custos do solo, só uns poucos o poden abordar), pódese dicir que non xeneran apenas valor 
engadido para o conxunto da cidade. O PXOU aposta por ese uso global e dispón todo o 
necesario para recuperar os valores naturais perdidos e primar aqueles usos e tipoloxías que, 
amén de xenerar valor económico, sexan quen de axudar a desimpactar como é o caso da 
necesidade de dispor de aparcamentos públicos soterrados e/ou retirados da praia para os 
milleiros de vehículos que na xeira de vran, vacacións ou fins de semana acceden á zona. 

Este uso global prevese tamén noutras zonas do litoral, mesmo no corazón da cidade, como 
pode ser o caso da principal área a transformar urbanísticamente do centro da cidade compacta, 
como é o caso de Beiramar, onde se considerou que as actividades industriais hoxe existentes na 
Avda. de Beiramar e nas rúas Jacinto Benavente e Marqués de Valterra, deberían ser trasladadas 
a zonas onde poden fuxir do afogamento que lles couta a expansión, ato tempo que se melloran 
as condicións urbanísticas das áreas residenciais contiguas e se segue coa operación, cuxo lema 
non fora enteiramente acertado, de abrir Vigo ao mar. Os usos que poden facer posible o 
cumprimento destes obxectivos, en primeira liña son os terciarios complexos e en segunda os 
residenciais. Por exixencias legais (pois unha parte dese ámeto é dominio portuario), en 
primeira liña é onde teñen que ter acobillo os usos terciarios de todo tipo (tanto hosteleiros, 
como comerciais, de oficinas e/ou recreativos) 

Estas remodelacións de ámetos das cidades portuarias nas zonas onde cidade e porto conflúen, 
téñense levado a cabo decote nos últimos quince anos en tódolos continentes e tamén en España 
(onde pode constituír paradigma a remodelación das áreas portuarias coa ocasión das olimpiadas 
e actuacións posteriores de Barcelona) ou en Portugal (onde o exemplo máis salientable é o de 
Lisboa, coa remodelación que se acometeu con ocasión da celebración da Exposición 
Internacional do ano 2000) 
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E, mesmo, este tipo de actuacións ten atinxido Vigo, cos proxectos que se engloban, como 
vimos de dicir, baixo o xenérico lema de “Abrir Vigo ao Mar”, aínda sen rematar, que afectaban 
ao treito de contacto entre o Berbés e a praza da Estrela, e que agora o PXOM quere extender ao 
treito comprendido entre o Berbés e Rúa Coruña, amén doutras zonas do litoral xa non do centro 
da cidade. 

Outras zonas onde se preven usos globais terciarios hosteleiros son os das áreas de novo 
desenvolvemento terciario, (como, dentro dos SUNC, o de Guixar e dentro dso SUBLES, os de 
rotea, tamén en Teis, ou Liñeiriños, en Cabral por mor dos usos terciarios de todo tipo que alí se 
prevén, que precisan da previsión de usos terciarios-hosteleiros non só para atención que tal 
demanda orixina, senón tamén para a que previsiblemente vai demandar o IFEVI, en contínuo 
desenvolvemento, e o aeroporto. 

 

2.b) O uso terciario comercial, de oficinas e recreativo. 

O uso global comercial en razón da súa significación para a vida urbana, polo que ten de punto 
de extraordinaria atracción para milleiros de cidadáns e, segundo a escala, para centos de 
milleiros de persoas de aglomeracións máis extensas (metropolitanas, rexionais, etc.) debe ter 
unha correcta localización. Amén de poderen xurdir xunto co terciario hosteleiro, adoito en 
compaña do uso de oficinas e recreativos, hai que distinguir aquelas localizacións onde o que se 
pretende é a instalación de centros comerciais hoxendía xa “tradicionais”, como as grandes 
superficies intensas (ubicadas no tecido urbano consolidado –cada vez máis difícis por ser 
prácticamente imposible atopar solo a prezos que viabilicen operacións desa natureza-) ou 
extensas, ocupando máis solo e menos altura, que no momento presente adoitan disporse nos 
lindeiros da cidade compacta, servindo eles mesmos de “avanzadiña” ou elemento acelerador da 
expansión urbana, e que, polo tanto, convén prever en zonas onde o interés xeral determine a 
prioridade expansiva da urbe compacta. Usos globais deste,  tipo prevense ou recomendase no 
eixo terciario da Gran Vía e Avda. Europa, mais tamén sobre a continuidade do eixo 
lonxitudinal sobre a estrada de Camposancos, a nacente e ponente da cidade compacta de Vigo, 
por caso en Teis, en Alcabre ou en Coruxo, seguindo para elo os eixos lonxitudinais básicos da 
cidade (C-550, Gran Vía, Avda. Europa ou Estrada de Camposancos); e os principais dos 
transversais, nomeadamente, a Avda. de Madrid, sobre todo logo de que vaia producir a variante 
da A-55 Porriño-Vigo que se está a estudar por parte do Mº de Fomento e xa, previsto no propio 
PXOM, é de prever onde hoxe se chanta a Estación de Autobuses unha área comercial media 
ligada ao intercambiador alí previsto. Pola mesma razón entende o Plan que resulta axeitada a 
previsión de usos comerciais ligados á nova Estación Intermodal do AVE, en Urzaiz. 

En todos os casos o que se persegue é, ou ben reforzar as infraestruturas comerciais xa 
existentes, ou ben actuando a xeito de ponte que permita acelerar acaídamente a remodelación 
urbana das áreas do territorio que se sitúan entre o límite actual da cidade compacta (Coia) e 
Samil, xustamente á beira do que, de certo, vai ser unha das áreas de meirande aporte de uso 
residencial en Vigo a curto prazo (Navia). Outro tanto cabe dicir a respeito daremodelación 
urbana que o Plan prevé en teis en diferentes ámbitos, nomeadamente na de Guixar. 
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Pero, a maiores desta tipoloxía do uso comercial, e como xa se dixera no documento de Avance 
de Planeamento, o PXOM prevé xa o que ven sendo un comercial avanzado, só localizable, pola 
súa natureza, en pontos (sexa cal sexa o país), onde se fai posible poderen acudir máis de dous 
millóns de persoas en pequenas fraccións de tempo (por caso, nunha hora ou en hora e media). 
Tratase dos chamados “parques comerciais rexionais”. 

Vigo posúe unha área (a de Puxeiros-Peinador) á que poden acceder no tempo dunha hora ou 
hora e media (cousa que permite o viaxe de un día, ou de medio día), arredor de catro millóns de 
persoas (case o 60 % dos habitantes da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal), o cal lle confire 
a esta zona unha potencialidade productiva terciaria (comercio, lecer, oficinas, hostelería, 
servizos de toda caste) altísima. Na Penínsua Ibérica somentes en Madrid ou Barcelona é que se 
poden atopar áreas con isocronas que superen á de Puxeiros-Liñeiriños. Dentro da eurorrexión, 
ningunha das aglomeracións fóra de Vigo, isto é nen A Coruña nen Porto, nen Braga poden 
dispor de condicións semellantes de atractividade. 

Por iso o PXOM, xa dende as primeiras fases, foi apostando pola previsión de terreos para a 
instalación desas actividades terciarias complexas. Velaí pois que, ao non ser contestada esta 
previsión de uso global (alomenos de xeito directo), se entendese que a zona de Liñeiriños e, en 
parte, a de Cotogrande, situadas á beira do cruce das autoestradas AP-9, A-55 e AG-57, así 
como próxima ao aeroporto do Sur de Galicia (Peinador) era a máis acaída para a procura alí 
deste desenvolvemento urbanístico (en solo urbanizable) baseado no uso global terciario; e 
desbotando, sen embargo, o uso global industrial que era o previsto no PXOU de 1993. 

E en base a esta consideración que o Plan pretende fixar como ponte de concentración comercial 
este de Liñeiriños; xa que logo, fóra das áreas onde se prevé uso global terciario de superficies 
convencionais, só se autorizarán novos emprazamentos comerciais (superiores a 40.000 m2) 
neste Parque Comercial Rexional. E só se autorizarán superficie de entre 5.000 e 40.000 m2 nas 
áreas (ámbitos de S.U.N.C. e Sectores de S.UBLE) que expresamente se prevexan nas Fichas 
dos mesmos. 

De calquera xeito o PXOM considera que todas as superficies comerciais cuxa implantación xa 
está en marcha deben de se desenvolver porque todas se sitúan nos lugares e/ou eixos que o Plan 
considera acaídos para cumprir aqueladamente co rol de cidade comercial que Vigo xa ten e 
debe reforzar. 

En definitiva, os usos globais terciarios prevense en pontos estratéxicos da cidade, tanto da 
compacta como da espallada, co criterio de prever as necesidades de toda a expansión urbana 
dos anos futuros de xeito equilibrado co uso global residencial e, ao tempo, responder á 
demanda presente e futura da poboación da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, previsión 
que, dalgún xeito axudará á propia expansión comercial de Vigo no seu conxunto, equilibrando 
máis do que hoxe está a diversidade de usos globais de carácter productivo, excesivamente –e 
mesmo perigosamente- inclinada cara os usos industriais. Diversificar a estrutura productiva era 
un dos obxectivos prantexados logo de terse obtido unha Diagnose cabal da realidade viguesa. 
Esta previsión de novos usos comerciais é a mellor resposta a ese obxectivo (que para nada se 
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opón, por outra parte, a incrementar tamén a oferta de solos con usos globais industriais, que 
igoalmente proporciona o presente plan). 

3) Uso dotacional 

Os usos de carácter dotacional (educativo, sociocultural, asistencial, sanitario, deportivo, 
relixioso, de servizos público, funerario, etc.), por coerencia, deben aparecer espallados por toda 
a cidade e de feito así se contempla no PXOM, pois a maioría destes usos, para seren efectivos, 
teñen que se localizar en entornos próuximos á residencia das persoas. Velaí as razóns polas que 
a Lei 9/2002, fixa uns estándares mínimos para dotacións tanto de carácter local como xeral, a 
cumprir tanto en cada sector de solo urbanizable previsto, como no conxunto de ámetos de solos 
urbanos non consolidados que se prevén dentro de cada distrito delimitado polo Plan a estes 
efectos. 

Pero acontece que, decote, os usos dotacionais de carácter local son compatibles co uso 
residencial e non aparecen como uso global, senón como exixencia daqueles estándares en solos 
con uso global residencial (vivenda, hoteis, residencias...) e, nalgúns casos cos usos terciarios. 

Por iso, cando agora estamos a nos referir aos usos globais dotacionais, somente remitimos a 
aqueles ámetos e sectores que teñen como uso global algún tipo de dotación equipamental, 
sendo ese uso o característico. Decote isto somente acontece, semella lóxico, cando se trata de 
ámetos ou sect ores que han acobillar dotacións urbanísticas de carácter xeral; por caso: a cidade 
do deporte, o complexo náutico da antiga ETEA, o novo hospital, o segundo cemiterio xeral, 
etc. 

4) O uso global industrial 

Á hora de redactar o Avance de Planeamento xa se indicaba que o uso global industrial que fose 
quen de poder atender as necesidades de terreos para novas instalacións industriais e aumento 
ou traslado de industrias existentes, tiña que ter asento en áreas específicas ou exclusivamente 
dedicadas a actividades de transformación e ou almacenaxe, e non en mosaicos de usos 
producto de actuacións desordenadas ou anárquicas. 

O Avance sinalaba tres áreas que se xulgaban do maior interés para localizar usos industriais: a) 
o Parque Tecnolóxico e Loxístico, de Beade-Valadares inicialmente programado para un millón 
de m2, para o que o Plan xa deu o visto e pracet para unha ampliación de aproximadamente 
300.000 m2 máis, que mesmo se vai poder tramitar como Modificación do PXOU vixente e do 
Plan Parcial do sector xa en execución; b) a ampliación do Polígono de Balaídos, cara o Sur, en 
terreos de Matamá, que suporá a pesares da reducción do ámeto que se recollía no Avance, 
aproximadamente uns novos 200.000 m2 de uso industrial especificamente destinados a 
automoción; e, c) a previsión dun novo e podente Sector de solo urbanizable industrial que se 
sitúa a cabalo das parroquias de Valadares e Matamá, a unha e outra banda do segundo cinto xa 
en construcción, de xeito que as instalacións específicamente productivas se situasen ao sur do 
dito vial e as dotacións e servizos públicos se situasen ao norde, nos lugares máis próuximos aos 
asentamentos de poboación. Esta implantación de indubidable interés para o desenvolvemento 
racional da cidade, en parte ven sustituir a previsión que se contiña no PXOU vixente para solos 
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industriais, no lugar de Costa (en Valadares, igoalmente), e esa outra parte supón un novo e 
definitivo aporte de terreos para acobillar aquí nova industria e o traslado doutra industria xa 
existente. A delimitación que se propón, aínda máis extensa que a do Avance supón, 
aproximadamente tres veces a inicialmente prevista polo PXOU vixente no chamado PAU de 
Costa (arredor de 1.250.000 m2) 

Como se pode observar doadamente nun plano, as grandes implantacións industriais que o 
PXOM prevé, loalízanse todas elas á beira ou mesmo enriba do segundo cinto de circunvalación 
de Vigo, que xa agora mesmo está a permitir unha acaída conexión  coa A-9, a A-57,a A-55 e, 
desta a A-52, enlazando as tres grandes actuacións onde se prevé como uso global o industrial 
co sistema primario e metropolitano de comunicacións, compríndose así o dobre obxectivo de 
garantir a conectividade dos usos industriais e a relocalización aquelada das actividades 
industriais hoxe xa incompatibles co desenvolvemento da cidade acontecido nos últimos 30 ou 
40 anos. 

No Avance de Plan xa se incluíran tamén outras áreas industriais, pero de menor significación 
superficial. Como é o caso do Sector de solo urbanizable industrial de A Garrida –tamén 
localizado en Valadares- lindante co polígono industrial de Gondomar, cuxo desenvolvemento 
urbanístico e xestión da súa execución corresponde a XESTUR, a empresa pública do solo da 
Xunta de Galicia68. Ou aqueles cuxo desenvolvemento se encetara xa, como pode ser o de 
Raviso na zona lindante coa marxe dereita da Avda. de Madrid, cuxa ordenación se ten 
correxido como consecuencia da necesidade de transformación terciaria da primeira liña de 
contacto con esta avenida, deixando para usos máis especificamente industriais as áreas máis 
afastadas dela. 

Tamén se avanzara a previsión de mantenemento do uso global industrial para os intersticios de 
solo non consolidado industrial existentes na zona do Camiño do Caramuxo e estrada de 
Camposancos, que pesie a non ser zonas correctamente ordenadas, máis ben ao contrario, 
aparecen moi colmatadas con este uso, entendendo o PXOM que coas correccións necesarias 
(mellora de viario, intervencións de desimpactación, etc.) este uso, alomenos, polo de agora, 
sería moi difícil –sobre todo polos altos custos que traería o seu traslado- facelo desaparecer. 

Amais desas áreas de desenvolvemento urbanístico onde o Avance xa propoñía como acaídas 
para os usos industriais, e como froito do proceso de participación pública, tanto polas 
suxerencias emitidas durante a exposición pública do Avance como por conversas mantidas 
polo Equipo Redactor con posterioridade a esa exposición pública, no presente PXOM 
propóñense outras dúas actuacións de certa significación, alomenos, cualitativa; estas dúas áreas 
son:  

a) Un pequeno parque industrial, situado en Candeán, destinado a industria limpa e sobre 
todo, para naves de almacenaxe. Esta previsión, que se xulga compatible cos outros usos globais 
previstos nesta área da parroquia, ven motivada pola proximidade ao aeroporto e, polo mesmo, 

                                                 
68 Aínda que agora, o Plan, por acordo da Comisión delegada do Consello da Xerencia, se reduce o ámbito do Sector 
e se introducen criterios de ordenación en orden a garantir  mellor a separación entre o novo polígono industrial e os 
asentamentos poboacionais lindeiros. 
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capaz de cubrir unha demanda de almacenaxe e de distribución que prantexan os usuarios do 
transporte aéreo (así como pola existencia xa no interior de actividades industriais, relacionadas 
coa transformación de recursos primarios da zona –en concreto a madeira-) e foi prantexada de 
xeito xeneralizado polos veciños de Candeán, incluída a Asociación de Veciños, que sinalan 
igualmente a condicion de ser unha zona de doada conexión coa AP-9 e, xa que logo, co sistema 
de comunicacións primario da cidade 

b) Un parque industrial específico para industrias de reciclaxe de todo tipo de resíduos 
proveñentes das actividades industriais e da construcción, industrias de alta significación 
medioambiental, absolutamente necesarias en calquera cidade industrial do tamaño da de Vigo. 
Este parque industrial do reciclado, de aproximadamente 160.000 m2, que ten como esixencias a 
de estar ben comunicado co sistema primario de comunicacións da cidade e situarse afastado 
das poboacións –máis por cuestións de apariencia que de perigosidade ou molestias-, sitúase na 
parte alta da parroquia de Bembrive, no lindeiro co concello de Mos (concello sobre o que 
tamén podería extenderse, se fose preciso), na área da antiga estrada do Rebullón onde se sitúa o 
campo de fútbol da parroquia (excesivamente afastado das poboacións teóricamente servidas), 
que se trasladará a un lugar máis acaído por conta da actuación. 

c) Como resultado dos Informes Sectoriais das correspondentes administracións 
consideranse como oportuna a conversión do sector S-11-R, ÁMEAL, situado tamén en 
Candeán e lindante cos terreos de ampliación do Aeroporto, en solo urbanizable de uso 
industrial; todo elo en razón da imposibilidade de xenerar usos residenciais ou dotacionais de 
carácter educativo ou sanitario, por mor de se situar da zona de afección acústica do Aeroporto 
de Peinador. 

d) Velaí, pois, que semelle acaído poder prever aquí un polígono industrial de pequena 
dimensión (arredor de 100.000 m²), pero situado xa en zona con presencia industrial, tanto en 
Vigo como no veciño Concello de Redondela. 

Apesares de toda a oferta que neste tipo de uso xenera o Plan, como xa se dixera nas anteriores 
fases de elaboración do Plan, a demanda industrial que se produce  nunha cidade industrial 
como Vigo, hoxendía xa non pode ser satisfeita por enteiro dentro dos lindeiros do Temo 
Municipal de Vigo, se non é a base de estragar recursos medioambientais sobranceiros como 
poden ser os montes do anfiteatro que a xeito de pulmón verde fornecen das condicións 
ambientais e paisaxísticas que precisa unha cidade que no período de execución das previsións 
do plan se ha situar no horizonte do 2025-2030 nos 400.000 habitantes, período onde se teñen 
que resolver eivas de toda caste para facer de Vigo unha cidade digna para vivir que poida 
competir axeitadamente coas cidades do seu sistema. O solo industrial demandado pola 
estrutura industrial e portuaria de Vigo ten que ter acomodo en diversos concellos da área 
funcional –Porriño, Mos, Nigrán, Cangas, Bueu, Salceda, Salvaterra, etc., e nese senso xa se 
están a prantexar e/ou desenvolver solos para actividades productivas na totalidade destes 
concellos, así como noutros do que poderíamos denominar área metropolitana en sentido 
extenso (Pontevedra, Pontecaldelas, etc.). 
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5) O uso global de garaxe-aparcamento 

En principio non se considera este uso como uso global de máis ámetos ou sectores que aqueles 
que van a acobillar o que o Plan denomina “intercambiadores”, ou zonas onde se ten que 
producir a intermodalidade, alomenos, entre o transporte de viaxeiros en veículo privado e o 
transporte público. A súa localización responde sempre, aínda que con matices a aqueles lugares 
do límite da cidade compacta que están próuximos a cada unha das grandes vías de 
comunicación de Vigo coa súa área funcional: estrada de Camposancos, estrada de Vincios-Vía 
Universidade, estrada de Madrid, Autopista do Atlántico, Avda. de Galicia, etc. 

Ata aquí vimos os seis supostos de usos que conlevan actividade edificatoria. No presente 
PXOM, en todo caso, contémplase a existencia de usos globais que, decote, non supoñen ou 
conlevan usos edificatorios –ou estes son proporcionalmente, moi cativos. Estámonos a referir 
a: 

- O uso global de espacios libres e zonas verdes. 

- O uso global de transportes e comunicación e servizos de infraestruturas. 

- O uso agropecuario (este por definición, tense que producir en solo rústico). 

 

6) O uso global de espacios libres e zonas verdes 

É o que se contempla para todas as áreas adscritas ou inscritas de ámetos e sectores para exercer 
a función de grandes parques urbanos ou aqueles outros sistemas xerais que teñen a función de 
grandes parques metropolitanos ou simplemente, parques forestais –que se sitúan normalmente 
en zonas de monte de man común. 

En diversas partes da memoria Propositiva do Avance, así como nesta mesma Memoria 
Xustificativa xa nos temos referido a eses elementos tan importantes da estrutura xeral e 
orgánica do territorio. Trátase de implementar o sistema de parques urbanos xa existentes (O 
Castro, Castrelos, A Guía, Riouxa...) con novos parques urbanos: como o que vai supoñer o 
inmenso sistema de espacios libres e zonas verdes do río Lagares, dende Cabral ata a 
desembocadura, en Samil, composto de áreas lonxitudinais que, cada tanto van conformando 
novos e senlleiros parques, como por caso os d Alvarez, o do Fragosiño, o do Regueiro, etc.; 
mais tamén os novos parques do litoral (nomeadamente os de O Vao, Alcabre-Samil, Guixar-A 
Guía, ou o de Arealonga); máis tamén, o metropolitano de A Madroa, ou o natural de 
Cotogrande. Tamén o Botánico, situado sobre a via-parque da Universidade (el mesmo outro 
sistema xeral verde). 

En esencia, trátase de coser a estrutura xeral da futura cidade con grandes sistemas de espacios 
libres e zonas verdes que a xeito de anelos acompañan o propio desenvolvemento urbanístico. 

- O sistema litoral, creado ex-novo, prácticamente en todo o litoral non portuario e 
reforzado nesa parte da cidade na que hai contacto do dominio portuario. 
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- O sistema de Lagares, do que vimos de falar. 

- O sistema de parques forestais. 

- Os sistemas territoriais69 

Entre eles un rosario de parques e prazas que acompañarán o desenvolvemento urbanístico que 
no futuro ten garantido (non só por lei, senón por vontade deste plan) uns estándares parellos 
aos de calquera cidade europea neste intre70 

 

7) O uso global de transportes e comunicacións 

É o que se corresponde: 

a) Á rede viaria, que pode ser tanto a que refire ás rúas (peonais, rodadas de coexistencia, 
rodadas de separación de tránsitos) e aos estacionamentos. 

b) Os servizos públicos, que refiren tanto aos intercambiadores ou áreas de 
intermodalidade e aos servizos de automóveis. 

c) Os centros básicos do sistema: Estacións centrais de autobuses, estacións ferroviarias, 
portos e aeroportos. 

En todos eles o uso global do espacio é o uso global de transportes e comunicacións. 

Xa se ten descrito con profusión cal é a estrutura que o Plan deseña para conformar o sistema 
xeral de comunicacións, coas súas redes: primaria ou básica e de segundo nível ou intermedia, 
polo que non se vai incidir outravolta nela. Tamén se ten explicado abondo sobre a nova 
conformación dos sistemas portuario (no que o Plan somentes prevé –logo da necesaria 
aquiescencia da administración competente- o cambio de uso global para a zona de Beiramar e 
ampliación da zona pública de O Berbés)71, ferroviario (coa remodelación integral da área na 
que se localiza a estación de Urzaiz, e a remodelación funcional da estación de mercadorías de 
Guixar) e aeroportuaria (coa incorporación das determinacións do Plan Director do Aeroporto. 

 

8) O uso agropecuario 

Trátase, evidentemente dun uso global que, por definición só se pode aplicar nas áreas de solo 
rústico, ben sexa naquelas zonas que o Plan define como agricultura-paisaxe, ben nas zonas de 
monte onde son compatibles as utilizacións gandeiras do solo en determinadas circunstancias. 

                                                 
69 Véxase, nomeadamente, a información suministradas polos planos que  se conteñen nos gráficos números 13 e 17, 
que figuran máis atrás. 
70 Véxase a información que proporcionan os planos dos gráficos números 14, 15 e 16. 
71 Por máis que, como se foi apuntando ao longo da presente Memoria, son varias as determinacións que semellan 
aconsellar a pronta redacción dun novo Plan Espacial Portuario, ou alomenos, a reforma do vixente. Cuestións como 
as sinaladas arriba, máis a ampliación e reforma da zona central –trasatlanticos-, a relocalización da Estación de Ría 
ou as posibles ampliacións do Areal. 
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Por razóns coñecidas de todos e suficientemente tratadas na Memoria Informativa e na 
diagnose, estas zonas agrarias víronse extraordinariamente minoradas como consecoencia da 
expansión urbana. Vigo medrou non só en altura –cidade compacta- senón no plano, de xeito 
extensivo, ocupando con usos non agrarios unha superficie que semella ser desmesurada. 

Agora mesmo as zona agrícolas constitúen un relicto, un resto que, polo común, debe ser 
protexido, xa non tanto polo seu valor como recurso económico –que tamén- senón pola súa 
condición de espacios de alto interés paisaxístico, pois son as mostras que fican dunha paisaxe 
de orixe rural de asentamento disperso, que na actualidade definen corredores sobre os que 
gravitan valores naturais mais tamén valores históricos e etnográficos que nos din como o ser 
humano durante séculos de traballo, foi conformando estas paisaxes, agora tan ameazadas. 

Estes usos globais, en puridade e de xeito significativo xa só se poden atopar nas parroquias das 
zonas altas (Candeán, Cabral, Lavadores, Bembrive, Beade, Valadares, Matamá, Coruxo e, 
sobre todo, Zamáns). 

Sobre o esquema-proposta do Avance no presente PXOM introducíronse modificacións que 
responden a un mellor coñecemento da realidade, conseguido como consecoencia da 
participación –moi numerosa- aberta coa posta a información pública do Avance de 
Planeamento e, sobre todo, coa información actualizada que brindou a cartografía aportada polo 
Concello a comenzo deste mesmo ano 2003; que, en xeral, corroborou o apuntado polas 
suxerencias a respeito da ocupación real do solo pola edificación que en zonas, aparentemente 
baleiras dela, xa se produce no momento presente. 

 

3.2.8. ACAEMENTO DA ORDENACIÓN PROPOSTA CAS DIRECTRICES DE 

ORDENACIÓN TERRITORIAL E CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS 

PRANTEXADOS POLO PLAN ESTRATÉXICO. 

1. As Directrices Territoriais 

Cando se redactou o Avance de planeamento sinalábase o seguinte: 

“En ausencia de Directrices de Ordenación Territorial, polo de agora, o Avance 
establece unha ordenación que parte de considerar Vigo como formando parte dunha 
aglomeración ou área de carácter metropolitano, que xa hoxe funciona como área 
funcional da cidade”.72 

                                                 
72 Isto escribíase antes de que por parte da CPTOPV se dese a coñecer o documento “Hipótese de Modelo 
Territorial”, que constitúe un primeiro posicionamento respeito desas Directrices, onde se recoñece esa realidade 
metropolitana, pero que, dalgún xeito, desenfoca o rol de Vigo dentro de Galicia e da eurorrexión Galicia-Norte de 
Portugal. No intre de proceder á redacción do docuemento para apobación inical puidose analizar o Avance das 
Directrices Territoriais, este documento non se diferencia, no que ten de documentación informativa e Diagnose 
daquel primeiro documento de Hipótesis de Modelo Territorial, agás no que atinxe á previsión do Porto exterior de A 
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Por parte da Xerencia de Urbanismo de Vigo, e para servir como base de discusión para un 
posterior posicionamento institucional do Concello de Vigo a respeito dese documento, 
encargáronse dous informes sobre o mesmo, cuxas conclusións –moi semellantes nos aspectos 
fundamentais- son as seguintes: 

a) Documento elaborado polo Coordenador Xeral do Plan Xeral de Ordenación Municipal 
de Vigo. 

1.  “O proceso conducente a que Galicia poida dispoñer dun instrumento de Directrices de 
Ordenación do territorio ten sido enormemente lento e mesmo cando se encetou, os acordos 
adoptados para a súa elaboración non cumpriron coas esixencias procedimentais emanadas da 
Lei de Ordenación do Territorio de Galicia. 

2.  O documento titulado “Galicia: Hipótesis de Modelo Territorial” tampouco responde 
fidelmente aos contidos de ningunha das Fases de elaboración fixados na L.O.T., porque é máis 
que unha Diagnose, pero menos que un Avance. 

3.  De calquera maneira, este Documento é un instrumento acaído para avanzar no 
obxectivo da formulación desas Directrices, por canto pode dar pulo a un imprescindible e 
fondo debate no seo da sociedade viguesa e na galega en xeral, sobre a ordenación espacial e a 
política territorial (incluída a organización administrativa do territorio) de Galicia; e, polo 
mesmo, de Vigo e a súa área funcional. 

4. O documento propón un modelo territorial finalista, pero non concreta nin o horizonte 
temporal nin os medios económicos e financieiros, administrativos e competenciais para a súa 
concreción. 

5. Ese modelo non é, porén, un modelo tendencial porque pretende correxir as eivas que –
segundo o documento- hoxe padece o territorio do noso país, condición “sine qua non” para que 
Galicia no seu conxunto, poida mellorar en competitividade e calidade de vida, e integrarse así 
de cheo na Europa do século XXI. 

6. Pero no Documento de HMT, en puridade, non se define ningunha estratexia territorial 
nin se avalía a viabilidade do modelo, nin tampouco a das liñas de actuación propostas, ficando 
pois como un modelo de boas intencións, que pode servir para o debate pero nada máis que iso.  

7. A xuízo de quen suscribe, o modelo proposto alicerza en presupostos incorrectos. 
Baseado na importancia que teñen na hora presente os territorios rótula, prantexa unha Galicia 
como “Territorio – Rótula do Arco Atlántico Ibérico”, pero chega a ese posicionamento logo de 
equiparar todas as conexións de Galicia co exterior, erro de fondo que invalida calquera 
proxección do modelo. Porque equiparar, por caso, eixo Cantábrico con eixo Atlántico é 
descoñecer a importancia que agora mesmo xa ten a Eurorrexión Galicia –Norte de Portugal, 
espacio económico que si pode xogar ese papel de rótula equiparable a outros espacios europeos 
                                                                                                                                               
Coruña, que antes non se prevía e agora sí, sen que, doutra parte, se aporten xustificación sobre os porqués non era 
prioritario hai dous anos e así o é agora. 
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(Diamante alpino, Ranstad dos Países Baixos, etc.), todos eles formados con territorios 
pertencentes a estados diversos. 

8. Ese erro conceptual ten consecoencias transcendentais. A principal é a de non valorar na 
medida xusta un dos maiores pontos fortes, de desenvolvemento e crecemento, do territorio 
galego, como é a área Metropolitana de Vigo – Pontevedra, sen o que resulta baldía a pretensión 
de instrumentar aspectos sustanciais da estratexia territorial.  

9. Pola contra, o Documento de HMT fai un exercicio cuase circense para modelar un 
territorio homoxéneo, equilibrado e ordenado arredor da área de Santiago, centro de todas as 
simetrías (do que semella ser a imaxe dun arco e unha frecha),. Esquecendo que as centralidades 
do novo espacio non se sitúan aquí senón na área de Vigo-Pontevedra, que si ten posición 
central e oportunidades para se constituír no centro da Eurorrexión.  

10. O Documento esquece por completo as necesidades de reorganización administrativa do 
territorio e da por boa a obsoleta e descafeinada comarcalización de Galicia, propoñendo unha 
división de áreas funcionais totalmente equivocada.  

11. O Documento, seguramente porque non fose ese o seu obxecto nen o seu alcance, 
analisa con desenfoques acusados a situación das distintas áreas metropolitanas (A Coruña-
Ferrol e Vigo-Pontevedra) e/ou áreas urbanas (Santiago, Ourense, Lugo), sempre na liña de 
primar o norte fronte ao sur e o equilibrio artificial de todas as pezas (as cidades do interior, os 
“sistemas urbanos intermedios”, etc.) fronte ao enfoque de primar as maiores potencialidades.  

12. Xa no que atinxe á área Metropolitana de Vigo hai que dicir que os erros do documento 
na pretensión de propoñer medidas de artellamento para ela, son máis acusados que as medidas 
acertadas que, por descontado, tamén se propoñen, Así, por caso a ubicación no fondo Sur do 
Val do Louro e no Toural (Vilaboa) dunha Plataforma Loxística e dun Parque Tecnolóxico 
(respectivamente), non teñen visos de se concretar, porque a primeira xa ten localización en 
Salvaterra –polo mesmo e no val do Miño- e a segunda desbotouse hai tempo logo da presión 
veciñal dos afectados. A cidade lineal contemplada versus da cidade difusa (que se quere 
prohibir) é un intento pouco menos que imposible; e, amáis diso, tampouco se xulga como 
panacea para a corrección das disfuncionalidades actuais. Outro tanto cabe dicir da pretensión 
de conversión das autoestradas en Eco-Bulevares, que, amáis de difícil realización, semella un 
proxecto contradictorio cos obxectivos perseguidos, por caso, a disposición de infraestruturas 
para aumentar a rapidez dos desprazamentos por estrada dentro da área. E desenfocadas 
semellan igoalmente as liñas de actuación a respeito das “estratexias” de integración portuaria, o 
tratamento do sistema de transportes e as inconcrecións sobre as novas liñas de Alta Velocidade 
Ferroviaria.  

13. O documento semella querer fuxir dun feito indubidable: que a metrópole do Sur de 
Galicia se organiza arredor dun núcleo central que é a cidade de Vigo. No Avance do PXOM xa 
se dicía que a cidade de Vigo é o nodo dunha área Metropolitana en formación que se atopa no 

                                                                                                                                               
En calquera dos casos no momendo de pechar o presente documento non se ten avanzado nada no desenvolvemento 
do contido deste Avance. 
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centro xeográfico da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, e por elo se sinalaba nel que o 
problema da aglomeración viguesa reside tanto ou máis na ausencia de estrutura e artellamento 
interno da propia cidade (que é o núcleo central da súa área de influencia), que na estrutura 
externa.  

14. Pero ese mesmo Avance do PXOM de Vigo (como se pode comprobar no Anexo do 
presente Informe) xa estableceu un modelo articulado da cidade de Vigo (a compacta e a 
difusa), modelo pensado nos roles que Vigo ten que xogar nos anos e décadas vindeiras: un rol 
de centralidade nos eidos industrial, comercial e de servizos da Eurorrexión.  

15. Se Vigo chega a xogar ese rol será todo o país o que se beneficiará. Se non é así sería 
porque a Eurorrexión –en tanto que territorio rótula de integración- tería fracasado. Máis para 
que Vigo xogue ese rol fai falla que sexa o país quen aposte por elo. Porque fan falla 
investimentos en infraestruturas para un novo artellamento interior da cidade e, ao tempo, da 
área Metropolitana no seu conxunto, investimentos que hai que programar acaidamente. Porén, 
con isto non abonda. Precísase igoalmente a pronta organización administrativa do territorio 
onde teñan plena acollida as necesidades desta nova realidade que é a área Metropolitana en 
formación. Calquera retraso neste tema só vai aumentar as disfuncións hoxe operantes, porque a 
mesma programación de investimentos demanda a existencia -administrativa- da área 
Metropolitana.  

16. Noutra orde de cousas, o Documento presenta carencias significativas que indican que a 
recollida de información foi defectuosa e, doutra parte, que a Diagnose responde a un momento 
informativo moi atrasado, pois cuestións vitais concretadas xa hai dous, tres ou catro anos, non 
se teñen en conta á hora de perfiar os contidos do Documento de HMT”. 

 

b) Documento elaborado polo Director de Infraestruturas do Equipo Redactor do PXOM de 
Vigo. 

1. “El documento “Galicia: Hipótesis de Modelo Territorial” redactado por la Consellería 
de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda de la Xunta de Galicia es un instrumento útil 
para impulsar un necesario debate sobre la ordenación espacial y la política territorial más 
adecuada para Galicia. 

2.  El documento plantea un “modelo territorial finalista” para Galicia en un horizonte sin 
determinar sin aclarar cuáles y cuántos son los medios – financieros, administrativos, 
competenciales – requeridos para ello. 

3. El modelo propuesto no es un modelo tendencial sino que pretende corregir los 
principales desequilibrios y disfunciones del territorio de Galicia a fin de mejorar su 
competitividad y su calidad de vida e integrarlo plenamente en la Europa del siglo XXI. Para 
ello se precisa una decidida intervención pública y una estrategia territorial, entendida ésta como 
el conjunto de elementos territoriales que se considera necesario definir y programas para 
modificar las tenedencias espontáneas imperantes, superando los obstáculos actuales y 
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aprovechando las tendencias positivas, con el fin de avanzar en el proyecto propuesto el 
desarrollo por los agentes públicos y privados de las líneas de actuación. 

4. El documento no define ninguna estrategia territorial ni evalúa la viabilidad del modelo 
al no cuantificar ni programar las líneas de actuación que de su definición debieran derivarse. 
Tampoco examina el grado de viabilidad de cada una de las actuaciones propuestas. Ni plantea 
una aproximación al año horizonte en el que puede ser realidad el modelo pretendido. Olvida 
plenamente que un modelo territorial depende en gran medida del protagonismo que se otorgue 
a la programación. Porque los efectos que de las actuaciones programadas y, por tanto, 
priorizadas, se deriven condicionarán, en gran medida, los contenidos y la propia ordenación 
física de ese escenario futuro del territorio. Por todo ello “Galicia; Hipótesis de Modelo 
Territorial” puede entenderse como un documento lleno de buenas intenciones, válido para 
debatir algunas cuestiones principales del futuro de la región pero ausente de estrategia y 
carente de líneas de actuación. 

5.  La “homogeneidad” del modelo propuesto alcanza también a las oportunidades que 
brindan los denominados espacios del entorno de Galicia. El Eje Atlántico se equipara con el 
Eje Cantábrico olvidando que para Galicia no es lo mismo el fortalecimiento de las conexiones 
con Asturias que con Portugal. Es decir, aunque se reconoce la importancia del Eje Atlántico 
como elemento estruturante de Galicia no se le concede el protagonismo principal que posee ya 
en el presente y que debe tener en el futuro. 

6. El mayor protagonismo del Eje Atlántico y su lógica prolongación hacia el norte de 
Portugal modifica sustancialmente el sistema de centralidades propuesto en el documento, al 
desplazar el centro hacia el sur del litoral gallego; justamente hacia el área de Vigo-Pontevedra 
que se convierte en el núcleo central del Eje así considerado.Esta idea está implícita en el 
documento pero no se reconoce ni en las conclusiones del diagnóstico previo ni por supuesto en 
los contenidos del esquema territorial propuesto significando uno de sus mayores desaciertos 
conceptuales. 

7. Esta equivocación conceptual tiene la trascendencia de no valorar en su justa medida 
cuál es uno de los puntos fuertes, de crecimiento y desarrollo, del territorio gallego como es el 
área de Vigo-Pontevedra a partir del cual debería instrumentarse una parte sustancial de la 
estrategia territorial. Por el contrario el documento se obstina en modelar un territorio 
homogéneamente ordenado en torno al área de Santiago desconociendo las oportunidades que se 
derivan del carácter transfonterizo de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal y del potencial 
demográfico de esta zona del país vecino. 

8. La existencia de una red de ciudades medias tanto en la costa como en el interior es una 
de las principales fortalezas y oportunidades de Galicia. El nivel superior de este sistema urbano 
lo forman las áreas metropolitanas de A Coruña-Ferrol, Vigo-Pontevedra y Santiago. Pero estas 
áreas metropolitanas se encuentran aún en fase de formación, lo que significa que tienen 
disfunciones y deficiencias de cierta envergadura que cualquier estrategia territorial debe tener 
como punto de partida a la hora de diseñar sus líneas de intervención. 
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9. Las necesidades de estas metrópolis en formación no son únicamente de inversión y 
modernización de infraestruturas.También requieren una profunda modernización 
administrativa a fin de afrontar con eficacia los problemas supramunicipales propios de las 
aglomeraciones metropolitanas. Precisan igualmente de una reasignación de los recursos 
públicos –mediante transferencias o convenios con las administaciones regional y central – con 
objeto de hacer frente a las nuevas dificultades que toda metrópoli en formación lleva consigo.  

El documento no analiza ni tan siquiera menciona estos problemas cuya solución resulta 
imprescindible para garantizar que el futuro territorio disponga de unos eficaces “puntos 
fuertes” que sean la base del fortalecimiento, modernización y diversificación de su base 
económica. 

10. El documento examina cada una de las metrópolis gallegas y define una serie de 
propuestas de actuación en cada una de ellas. Probablemente porque ni el objetivo ni el alcance 
del documento sean los adecuads para analizar estas escalas metropolitanas, tanto el análisis 
como las propuestas realizadas son muy cuestionables e incluso, en el caso de Vigo-Pontevedra 
por ejemplo, no resultan del todo coherentes con los contenidos de su planeamiento urbanístico 
y estratégico 

11. La mejora de la calidad de vida y del medio ambiente de las principales áreas urbanas 
de Galicia es un objetivo estratégico de primer orden. Hay que señalar igualmente la 
trascendencia de la accesibilidad como un factor que puede potenciar las condiciones para el 
desarrollo económico regional .  

En estas condiciones, la modernización y mejora, a corto plazo, del transporte aéreo y carretero 
y, a medio plazo, la creación de un red ferroviaria de alta velocidad que mejore las conexiones 
de Galicia con Portugal y Madrid constituyen las principales líneas de actuación a impulsar por 
los poderes públicoa, junto con la modernización y mejora de sus principales áreas urbanas. 
Todo ello precisa de una programación de inversiones y de actuaciones consensuada entre las 
diferentes administraciones que muestre la viabilidad de las diferentes propuestas y permita 
definir unos escenarios realistas en un año horizonte determinado.”  

Como se pode apreciar, as conclusións de ámbolos dous estudios, independentemente das 
perspectivas e contido de cada un, son moi semellantes no que atinxe aos aspectos fundamentais 
de todo Modelo Territorial. 

Entendemos que con aportacións como os anteriormente citados, así como outras aportacións 
emanadas dende outros concellos e/ou institucións, chégase a unha mellor definición do Modelo 
Territorial de Galicia. 

En calquera caso, no que ten que ver coas determinacións que poden afectar a máis dun 
concello, aínda que dende o PXOM de Vigo non se poidan prantexar directamente 
determinacións normativas que afecten a outros concellos da área funcional, o presente PXOM 
opera partindo do feito de que cuestións como as infraestruturas de comunicacións ou de 
servizos, o transporte, as localizacións industriais ou loxísticas, os sistemas xerais de escala 
metropolitana (saúde, educación, deporte, lecer...), etc. se prevén en función desa realidade. Por 
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iso mesmo, o Plan parte de considerar que a plasmación xurídica desa área metropolitana vai ser 
un feito próximo. Calquera demora neste senso, sería moi perxudicial tanto para o Concello de 
Vigo, como para os da maioría –por non dicir totalidade- dos da área de influencia. 

Hai que dicir, en todo caso que o Equipo Redactor puido consultar o documento de Avance de 
Directrices Territoriais –seguinte paso ao de HMT- que ven de se imprimir, e, atinxe ao sistema 
de cidades como “Determinacións Excluíntes” as seguintes: 

a) O fortalecemento das infraestruturas físicas e telemáticas de comunicación entre o sistema 
que conforman as sete cidades. 

b) Diversificación de funcións das diferentes cidades mediante estratexias de integración 
supramunicipal, mellora urbana e posta en valor dos compoñentes de excelencia de cada 
unha delas. 

c) O desenvolvemento de estratexias de complementariedade na localización dos grandes 
equipamentos vinculándoos ao perfil urbano e ás vantaxes competitivas de cada cidade. 

Como semella obvio, non hai nada que obxectar a estas Determinacións, pois o seu nivel de 
xeneralidade impide o exercicio de concreción. 

No tocante ás “Determinacións Orientativas”, e xa que no que atinxe a Vigo e a súa área 
funcional, o Avance en cuestión sinala: 

“Poderase redactar un Plano Territorial Integrado da Área Metropolitana de Vigo-
Pontevedra co obxecto de favorecer as tendencias actuais de integración urbana e 
funcional destas dúas cidades, articulando un importante modo metropolitano no Sur da 
Comunidade, que permita dotar de coherencia cos procesos de desenvolvemento neste 
espazo altamente dinámico e aproveitar as oportunidades derivadas da súa estratéxica 
localización en relación á Área Metropolitana de Oporto e ao eixo do litoral portugués”. 

 
Para este PTI establécense os seguintes criterios básicos: 
 

a) Identificación dun sistema metropolitano de áreas e corredores de interese ambiental 
con especial atención aos espazos costeiros de maior valor ecolóxico e paisaxístico. 

b) A ordenación da Enseada de San Simón debe orientarse a consolidar un ámbito de 
excelencia ambiental e paisaxística na área central do espazo metropolitano. 

c) Deseño de sistemas de transporte metropolitano que integren os diferentes sistemas 
urbanos nunha rede integrada. 

d) Estudio das variantes de estrada que canalicen os tráficos de longo percorrido 
permitindo unha progresiva reorganización dos fluxos de tráfico metropolitano e a 
orientación dos actuais viais de alta capacidade cara a deseños máis integrados no 
tecido urbano. 

e) A ordenación dos desenvolvementos espallados dirixirase a evitar novas expansións non 
ordenadas, mellorando a súa integración funcional e paisaxística... [para] favorecer a 
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aparición de novos ámbitos de centralidade residencial e dotacional arredor das 
cabeceiras municipais. 

f) Estudaranse as características de novas grandes áreas para a acollida de actividades 
productivas en torno ás zonas de Tui-Vigo e Salvaterra-As Neves, que permitan 
aproveitar as vantaxes de localización do territorio da Eurorrexión Galicia-Norte de 
Portugal e xeren dispoñibilidade de solo para facilitar as operacións de relocalización e 
expansión industrial que precisan as estratexias de mellora urbana de Vigo e o seu 
contorno. 

g) Analizaranse as posibilidades dunha maior integración das áreas portuarias e litorais do 
litoral Sanxenxo-Baiona para integrar as fachadas portuarias no tecido urbano. 

O Avance inclúe como ámbito do PM da Área Metropolitana o dos concellos seguintes: 

Sanxenxo, Poio, Barro, Pontevedra, Ponte Caldelas, Marín, Bueu, Cangas, Moaña, Vilaboa, 
Soutomaior, Pazos de Borbén, Redondela, Vigo, Mos, Ponteareas, O Porriño, Nigrán, 
Gondomar, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Fornelos de Montes, As Neves e Baiona. 

Bótase en falta a inclusión do Concello de Tui porque si se cita dentro dos criterios de 
localización de infraestruturas industriais. 

Cítase, con carácter xeral para todas as áreas Metropolitanas de Galicia, a comenencia de que as 
estacións dos trens de alta velocidade se localicen en emprazamentos que faciliten a 
accesibilidade dende o punto de vista do seu carácter de infraestrutura de rango supramunicipal. 

Como se pode apreciar todo o que se leva dito non só non se contradí coas determinacións do 
PXOM de Vigo, senón que ven reafirmar moitas das metas e criterios aplicados por este, como 
se pode apreciar coa lectura do que se leva dito na presente Memoria. 

Igualmente, tanto as determinacións excluíntes como as orientativas que o Avance indica como 
criterios para ter en conta para as áreas de desenvolvemento urbano, acaen perfectamente co que 
se contén a este respeito no PXOM. Así: 

- Tanto na consideración de que áreas son aptas como nas formas espaciais do 
desenvolvemento, non hai discrepancia de caste ningunha entre “Directrices” e PXOM, 
porque en ambos documentos se parte da comenencia de diferentes modulacións, 
sempre que exista calidade, se doten acaidamente os novos desenvolvementos e se 
cumpran os requerimentos de servizos, así como o seu encaixe harmónico no conxunto 
territorial. 

- Necesidade de razoar as propostas de desenvolvemento. 

- A planificación física non debe ser un obstáculo para o desenvolvemento 
socioeconómico. Compatibilizalos é o obxecto do planeamento e da ordenación 
cualificada e responsable. 
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Outro tanto acontece cos criterios para o desenvolvemento dos espacios de actividade 
económica, sobre dos que, preferentemente, se di que deben de localizarse en zonas exteriores 
dos núcleos urbanos e que esa nova localización ou traslado se faga en ámbitos programados. 

Entendemos, pois, que á marxe da bondade ou non bondade do documento no que respecta ó 
modelo territorial, o certo é que o PXOM tense elaborado en consonancia coas determinacións 
do “Avance de Directrices Territoriais”, comentado; e aínda que este documento non teña forza 
legal, serve para contrastar que o PXOM non ten chatas a ese respeito. 

 

2. Os obxectivos estratéxicos 

No que respeita aos obxectivos do Plan Estratéxico de Vigo que se ven de ultimar recentemente, 
nomeadamente, aqueles que exixen da previsión de concreción espacial, entendemos que xa se 
deixaron explicitados con anterioridade na Memoria Propositiva do Avance, confirmando de 
modo xenérico a concertación existente entre eses obxectivos e os obxectivos, criterios e 
propostas de ordenación do PXOM, especialmente no que respeita aos obxectivos que 
constitúen os Eixos Estratéxicos de Actuación seguintes: 

Eixo 1: Formación dunha Rexión Metropolitana Atlántica arredor de Vigo e a súa área 
funcional.  

O PXOM parte de idéntico suposto e, nas áreas que son competencia del, adopta as medidas 
tendentes a ese fin en todas as ordes (infraestruturas, sistema productivo, dotacións 
equipamentais, mellora do funcionamento urbano, etc.), de xeito que no PXOM se perfía ese 
deseño básico que é a estrutura xeral e orgánica do territorio sobre a que alicerzar a cidade do 
ano 2010-2015. Nese senso cabe salientar que o PXOM dispón: 

• Unha ordenación racional dos usos do solo en Vigo, mais partindo da 
complementariedade da área funcional no que atinxe a acobillar usos que, en principio xa 
non pode acoller a cidade (en todo ou en parte) 

• Unha ordenación que facilitará a xestión urbanística na cidade e alonxará definitivamente 
as pantasmas da inseguridade xurídica no eido das actuacións urbanísticas. 

• O afortalamento da vertebración de Vigo e deste coa súa área funcional, no que atinxe á 
accesibilidade a conectividade interior e exterior. 

• A mellora das comunicacións –de todo tipo- con Portugal, coa Meseta e co resto de 
Galicia. 

• Proxectos estratéxicos que han facilitar a cooperación e a sinerxia entre a Rexión 
Metropolitana Atlántica. 

Eixo 2: Xestión estratéxica do desenvolvemento urbano de cara a mellorar o benestar da 
poboación e a súa dinámica cultural, o contorno medioambiental e, xa que logo, o atractivo 
residencial de Vigo e a súa Área Funcional. 
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• O PXOM ordena novos polos de centralidade na cidade partindo de que tal cousa tamén 
se está a reforzar no espacio metropolitano (Redondela, O Porriño, Val Miñor, Morrazo...). 

• O PXOM dispón dun sustancial incremento cuantitativo e, tamén, mellora cualitativa das 
infraestruturas de todo tipo, das dotacións equipamentais e dos espacios libres públicos, que 
a bo seguro darán satisfacción as crecentes demandas e expectativas da poboación e dos 
visitantes. 

• O PXOM ordena o espacio municipal para facer de Vigo, polo seu posicionamento 
estratéxico na eurorrexión, a cidade que debe dispor do grande equipamento comercial de 
escala rexional. 

• O PXOM recolle os proxectos culturais en marcha (Museu do Mar, Auditorio, MARCO, 
Casa das Palabras, etc.) e as amplía, ao tempo que garante o reforzamento das dotacións 
culturais de barrio ou parroquiais, que haberán de estar en consonancia co rol global de Vigo 
no horizonte do 2010-2015. 

• O PXOM de seu, é resultado da participación cidadán, mesmo para a súa elaboración. 
Enténdese que nunca, ata o de agora, se tiña elaborado un plan con esa transparencia e 
participación. 

• O PXOM dispón dunha oferta de solo residencial e de vivendas de calidade e asequibles, 
ampla, diversificada no territorio e enmarcada en áreas amplamente dotadas, que pode cubrir 
as máis óptimas hipóteses de crecemento, coa flexibilidade necesaria como para non 
rixidizar oferta e demanda e incrementar os prezos da vivenda. Nese senso estase seguro de 
que a aprobación do Plan terá como consecoencia inmediata a detención e mesmo a baixa 
dos prezos da vivenda. 

• O PXOM apostou a prol dunha imaxe coherente de cidade onde a valoración do deseño e 
a paisaxe urbana, así como a preservación do patrimonio medioambiental e a posta en valor, 
logo da súa recuperación, de espacios degradados foi, decote, unha preocupación notoria. 

No que respeita aos outros cinco eixos prantexados polo P.E.V. a relación polo dereito co Plan 
Xeral é menor, mais coidamos que na presente Ordenación nada couta a consecución das 
estratexias prantexadas neses eixos. 

3.2.9.  CRITERIOS DE ORDENACIÓN POLO MIUDO 

Sobre a base da lectura da estrutura xeral e orgánica do territorio definida no Avance e matizada 
con posterioridade por mor do resultado da participación pública e o maior afondamento na 
realidade viguesa que sempre da o achegamento sucesivo á realidade (estrutura que se describíu 
e analisou no capítulo anterior), o PXOM procedeu a abordar o sempre complexo e 
necesariamente exhaustivo traballo de “cosido” da ordenación das moreas de pezas que 
compoñen o territorio de Vigo. 
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Para tal fin compartimentouse o territorio en porcións superficiais semellantes, adxudicando 
cadansúa parte a cadanseu equipo de profesionais (arquitectos, enxeñeiros, xuristas, etc.) 
formados entre os que componen o Equipo Redactor do Plan. 

Para encetar o achegamento á realidade estes equipos partiron da análise da ordenación 
urbanística do Plan Xeral aínda vixente, nomeadamente, no que respeita ás unidades de 
planeamento e de xestión (ámbitos de solo urbano non consolidado e sectores sectores de solo  
urbanizble, na nomenclatura da lexislación actual), logo de ter comprobado previamente o seu 
estado de desenvolvemento e xestión. Tamén da existencia ou non de convenios urbanísticos 
con clausulado que se xulgou que seguía a ser operativo (e que polo mesmo, se debería recoller 
no presente plan); e/ou daquelas determinacións que no seu día foran obxecto de decisións de 
tribunais (ben para acoller fallos, ben para correxir eivas, ben para adoptar a decisión máis 
procedente, segundo os intereses xerais municipais). Todo elo, de calquera xeito, aplicando os 
criterios xerais que o P.X.O.M. acordara, en base aos obxectivos fixados e á estrutura xeral por 
el definida. 

 

1. CRITERIOS XERAIS seguidos:  

Partindo como se dixo, do estudio da estrutura do territorio e da cidade construida, da análise da 
normativa vixente e das figuras de planeamento secundario, así como incorporando as 
suxerencias presentadas ao Avance do Plan, para a elaboración da ordenación desta zona 
tiveronse en conta os seguíntes criterios:  

• Clasificación do Solo: 

A clasificación do solo realizouse segundo parámetros obxectivos para o solo urbano, o de 
núcleos rurais e o rústico contemplados na lexislación vixente incluíndo no que atinxe ao solo 
urbano ou totalmente desenvolvido por planeamento secundario derivado do PXOM do 93.  

Revisaronse as delimitacións dos solos do documento do Avance, atendendo aos parámetros de 
grado de consolidación, necesidade de novos viarios de conexión, convivencia de usos 
incompatibles, coexistencia de tecidos heteroxéneos, condicións de soleamento, accesibilidade, 
localización de futuras zonas verdes ou equipamentos locais, áreas para futuros 
desenvolvementos e de especial protección, así como zonas verdes, equipamentos e viario de 
sistema xeral proposto.  

Tendo en conta todo isto clasificaronse os terreos como solo urbano nas categorías de 
consolidado e non consolidado, solo urbanizable ou solo rústico en todo Vigo, feitas as 
excepcións de Zamáns (parroquia na que se entendeu que todos os núcleos poderían e deberían 
ser clasificados como núcleos rurais), Coruxo (onde se clasificaron como núcleos rurais os 
núcleos de Fragoselo), e Bembrive (parroquia na que tamén, en función do dispostro na lei 
9/2002, se advertíu a necesidade de dar esa clasificación aos seguintes núcleos de Miraflores, 
Xestoso, Chans e San Cibrao). 
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• Solo Urbano Consolidado:  

Consideraronse dentro desta categoría os solos da cidade consolidada onde se dan alineacións73 
e delimitan zonas de ordenanza, especificando o grao a partires do estudio da cidade construida, 
fixándose nas dimensións do parcelario existente, altura e fondo da edificación, grao de 
consolidación, posición do edificio na parcela e tipoloxías existentes. Delimitáronse zonas 
homoxéneas que levarán a mesma ordenanza,    

As figuras de planeamento secundario aprobadas e executadas contempladas no plan do 93 
inclúense en solo urbano consolidado coas súas correspondentes ordenanzas, cando os solos 
acadaron as esixencias para ser así categorizados.  

As figuras de planeamento secundario con aprobación definitiva sen executar ou con execución 
parcial recóllense en solo urbano consolidado como Áreas de Planeamento Incorporado (API) 
coa propia ordenación ou nalgún casos como Áreas de Ordenación Pormenorizado (AOP), por 
aplicación do que o PXOM determinou como Ordenaza 16. Trátase de áreas onde se dan as 
condicións obxectivas para a categorización de solo urbano consolidado, que poden e deben ser 
obxecto dunha ordenación polo miudo, como o deben ser tamén aquelas pezas urbanas das que  
as complexidades dimanantes  das preexistencias fácticas, xurídicas, económicas ou de calquera 
outro tipo, aconsellaban igoalmente a obriga de abordalas mediante un tratamento especícifico 
polo miudo (o resto de AOPs) 

A respeito do Casco Vello, o documento para aprobación incial dicia que: “Considerarase como 
S.U.C., e na súa coandición de API, o Casco Vello de Vigo, que aínda que ten unha ordenanza 
específica (Ordenanza 1) debe ser desenvolvido por un Plan Especial de Protección e Reforma 
Interior (en fase de tramitación) e que delimita pequenos ámbitos de S.U.N.C. no seu interior, 
que se sinalan no presente PXOM” Mais, como consecuencia da proposta de estimación dunha 
alegación  que se fai no Informe correspondente (a nº 57.380), que se recolle a Memoria de 
Participación (cuxo contido xa tiña sido, senón recollido porque legalmente era imposible, sí 
estimado como moi adecuado polo propio Informe de Alegacións da Revisión do PEPRI) e que, 
nos aspectos sustantivos plantexa a reforma interior de toda  a área coñecida como Barrio do 
Cura, que a día de hoxe viña estando integrada no ámbito do PEPRI, pero que non se 
corresponde realmente co Casco Vello, o PXOM, no presente documento para aprobación 
provisional, se modifica a delimitación do ámbito da Ordenanza 1 PEPRI Casco Vello, 
segregando como ámbito de solo urbano non consolidado, esta peza a efectos de remitir a súa 
ordenación detallada a un Plan Especial de Reforma Interior, coa determinacións que figuran na 
correspondente Ficha de Características (A-4-01: BARRIO DO CURA). No resto do ámbito do 
PEPRI Casco Vello mantéñense as determinación do Plan vixente e da súa Revisión unha vez 
producida a aprobación definitiva do documento que se está tramitar tamén para esta peza 
urbana 

                                                 
73 Hai que facer constar que para o trazado destas aliñacións tívose en conta o disposto legalmente sobre largos 
mínimos para viairo de uso do automóvil. Cando as alineacións se fixan para largos menores de seis metros, en todos 
os casos se trata de viarios de uso peonil, excepción feita dos alineamentos consolidados de menor largo nos que, no 
seu caso, se poidan autorizar paso de vehiculos de motor.  
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O ámbito que se marca coa ordenanza 2 nos planos, tamén en S.U.C. debe ser desenvolvido 
mediante un Plan Especial de Protección e Reforma Interior que sustituirá, cun ámbito 
lixeiramente maior, ao do Plan Especial e Catálogo Complementario de Conxuntos e Elementos 
a Conservar (aprobado definitivamente en 1991), que se deu en denominar Plan Especial de 
Protección do Ensanche e da Cidade Central de Vigo. Na Normativa Urbanística danse 
igoalmente normas transitorias de aplicación (precisamente, as da Ordenanza 2 da Normativa de 
Solo Urbano Consolidado). A redacción deste Plan Espacial está xa en marcha, logo de se ter 
sacado a concurso a súa redacción e procedido á súa adxudicación. 

• Solo Urbano Non Consolidado:  

Clasificáronse como áreas de Solo Urbano Non Consolidado aquelas bolsas de solo próximas ao 
Núcleo Central que, debido ao rápido crecemento da cidade, quedaron sen planificar entre áreas 
de Solo Urbano Consolidado. Estas zonas permitirán completar a trama da cidade e definir o 
futuro crecemento desta. Tamén se consideraron con esta clasificación áreas con planeamento 
sen desenvolver ou con dificultades de xestión total ou parcial. A ordenación destes solos 
remitirase, en xeral, a planeamento secundario e por eso se denominan Áreas de Planeamento 
Remitido (APR) pero algunhas destas áreas xa conteñen a ordenación detallada no P.X.O.M. 
polo que non necesitarán outro tipo de planeamento para seren desenvolvidas: son as Áreas de 
Ordenación Detallada ( AOD).  

O conxunto de ámbitos de solo Urbano Non Consolido, que teñen todos a clave APR e, dentro 
delas as ordenacións xa detalladas (AOD) conteñense no listado que ven de seguido. Nas fichas 
de cada ámbito conteñense os obxectivos perseguidos e, se é o caso, a xustificación da 
ordenación que nelas se predetermina. Os ámbitos de solo urbano non consolidado existentes no 
interior do PEPRI do Casco Vello aos que se fixo mención con anterioridade,  teñen o seu 
tratamento específico, en función da súa específica situación. 

Para as zonas da cidade mallada que rodea o núcleo central ou cidade tramada (segundo os 
conceptos aplicados polo PXOM para distinguir dúas realidades urbanas diferentes), seguironse 
os seguintes criterios. 

Continuando coa análise do Planeamento vixente e da Estrutura Xeral xa escomenzados na Fase 
de Avance, e logo de estudar as suxerencias presentadas no período de Exposición pública 
daquel; e, xa que logo, de ter en conta aquelas que prantexaron cuestións que non contradicían o 
modelo de cidade acordado, os criterios para a elaboración da ordenación das diferntes zonas 
podense sintetizar así: 

• Rede Viaria: 

Definíuse e xerarquizouse a rede viaria sobre a base dun modelo de malla irregular mais con 
tendencia á ser considerada como unha malla ortogonal,  de entre 800 e 1.200 m., con viario 
principal de 16, 14 e 12 metros, en función do grao de densidade da edificación; viario de 
segunda orde de 12 m; e viario de 3ª orde, de 10,50, 8 ou 6 m.(e de menos   no caso de viario 
peonil)  tendo en conta o viario existente e as súas necesidades de ampliación, así como o viario 
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xa previsto no PXOU vixente, do que –en calquera caso- se revisou en profundidade tanto o 
trazado como as seccións transversais, existentes e propostas. 

Fíxanse os alineamentos en todo o solo Urbano Consolidado e tamén en todo o viario 
estruturante que pasa por S.U.N.C. ou por solos Urbanizables. En bastantes casos, redúcese a 
sección do viario do Plan de 1993, por entender que é excesiva e de difícil xestión. Agora, e 
como criterios xeral, cando procede, tentouse cargar sempre sobre a marxe do solo non 
edificado do vial, co gallo de afectar ao menor número posible de edificacións. 

• Clasificación do solo: 

Revisaronse  as delimitacións das categorías do solo urbano, así como o do resto das clases en 
función das esixencias legais da nova lexislación a respeito do que se contiña no Avance, tamén 
como consecoencia da disposición de nova e acaída cartografía. Tamén, e logo dun estudo máis 
pormenorizado, se procedeu a reconsiderar as “bolsas” de solo, atendendo aos parámetros do 
degrao de consolidación, necesidade de apertura de viario, localización de futuras dotacións 
urbanísticas (zonas verdes e equipamentos de carácter local), áreas para futuros 
desenvolvementos e solos de especial protección, así como acopio de solos para os Sistemas 
Xerais de espacios libres e zonas verdes, de equipamento ou de comunicacións. Todo elo, tendo 
en conta, a xeito de referencia non determinante, a clasificación do solo do PXOU de 1993 e 
incorporando, como se ven de apontar, as suxerencias presentadas ao Avance, así como, en 
maior ou menor medida, o futuro viario estruturante de cada ámbito. 

Deste xeito, os terreos clasifícanse (como xa o fixera o Avance) como solo urbano (nas súas 
dúas categorías de consoliddo e non consolidado), solo urbanizable todo el delimitado, con ou 
sen ordenación detallada, segundo os casos e os criterios xa expresados con anterioridade) e 
solo rústico, e nos poucos casos apontados, como solo de núcleos rurais. 

As áreas ou figuras de planeamento de desenvolvemento do Plan anterior asumidas, por contar 
con planeamento aprobado definitivamente e efectuado o reparto de cargas e beneficios, 
incorporáronse como API. 

• Ordenanzas en SUC: 

Delimitaronse zonas de ordenanza e grao a partires do estudo pormenorizado tanto do parcelario 
existente (dimensións das parcelas, altura da edificación, grao de consolidación e posición da 
edificación a respeito da parcela), como da realidade tipolóxica construída; e tendo como 
referencia, aínda que non imposición, as ordenanzas do Plan vixente. Todo elo, en función de 
áreas homoxéneas (que tivesen, por caso, a mesma ordenanza), superficie da parcela dominante 
(de cara a determinación do grao); e zonas onde é pretensión intensificar os usos previstos por 
entender que deben adquirir contidos urbanos de cheo, en razón da súa proximidade ao centro 
ou constituírense en áreas de centralidade.74 

                                                 
74 Remitimos, para mellor entendemento dos criterios empregados de xeito xeral nas distintas zonas a respeito da 
calificación do solo e a da determinación de centralidades á infomación que se contén nos gráficos números 1, 2, 3 e 
4. da presente Memoria. 
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Neste senso, a ordenanza maioritaria aplicable na practica totalidade das zonas da cidade 
espallada que no presente PXOM se denomina Ordenanza de Edificación Exterior, que intenta 
recoller a multitude de situacións do complexo Vigo exterior ou cidade espallada. Nas zonas de 
maior complexidade ou meirande degrao de urbanización aplicouse a Ordenanza de “Media 
Densidade”, recollendo a realidade existente inzada cos criterios da ordenanza do Plan de 1993, 
permitindo a convivencia da vivenda colectiva coa unifamiliar con distintos graos de 
intensidade e alturas da edificación a unha e outra beira do vial, regulando a transición á 
vivenda unifamiliar. Tal é, por caso, a aplicable na Avda. de Ramón Nieto. 

Tamén se aplica a Ordenanza de “Vilas e Chalets” nalgunhas agrupacións ou conxuntos de 
vivendas unifamiliares que proveñen do desenvolvemento dunha figura de planeamento. 

• Suxerencias ao Avance: 

Tiveronse en consideración as suxerencias presentadas, xa sexan as prantexadas por particulares 
ou aquelas que o foron de forma colectiva, por parte das AA.VV, incorporando as que acaen cos 
obxectivos e criterios xerais e desbotanto o resto. 

• Planeamento de desenvolvemento do Plan de 1993:  

Estudáronse todas as figuras de planeamento e o seu estado de realización, tramitación, 
aprobación e xestión, como xa se deixou reflectico con anterioridade. A meirande parte non se 
desenvolveron.  

Entendemos que a razón, na maioría dos casos –amén da aínda cativa formación urbanística 
existente na década anterior- foi o escaso estudo das condicións económicas que deben presidir 
todo proceso de cambio: a coherencia no tratamento das distintas áreas, o estudo de custos de 
transformación –urbanización, indemnización, etc.- e o acaemento dos valores de repercusión 
resultantes aos que rexen no mercado. Amais delo, tamén pode explicar esa xeneralizada falla 
de desenvolvemento, a escasez de análise sobre a verdadeira capacidade dos ámbitos para 
acoller a edificación asignada, logo de teren reservado o solo para dotacións locais e, no seu 
caso, sistemas xerais, máis o viario. 

Na ordenación do presente PXOM, e para a totalidade dos ámbitos da cidade (incluídos os da 
cidade espallada) fíxose un estudo polo miúdo das condicións físicas de acollida de edificacións 
das tipoloxías acaídas e dos usos permitidos, da reserva de dotacións (espacios libres e zonas 
verdes e aparcamentos) e da previsión de viario folgado para cada tipoloxía e uso, así como para 
as distintas intensidades. 

E todo elo se someteu á proba da análise económica que foi a que determinou a viabilidade 
(reducindo ou aumentando edificabilidade e minorando ou aumentando cargas, sempre sobre os 
supostos de cabida física e acaemento paisaxístico, de servizos, etc)75.  

                                                 
75 Neste senso, no capítulo, se contén de xeito aínda más moi polo miudo que no documento para aprobación inicial, a 
explicación do método e os criterios de aplicación para a formulacion definitiva dos aproveitamentos urbanísticos e, 
xa que logo da garantía de preservación do obrigado equilibrio de cargas e beneficio e, por suposto tamén da 
homoxeneidade do tratamento das distintas áreas de reparto. 
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Foi preciso, pois recoñecer o vencellamento á realidade xeomorfolóxica do suporte físico, de 
xeito que a arbitrariedade que conleva de seu calquera tipo de discrecionalidade pode vir 
matizada pola constatación de que calquera área constitúe unha peza fácilmente identificable 
dentro do conxunto do “territorio” vigués, partindo, de cote, da unidade natural autónoma 
definida pola conca do Lagares-Val do Fragoso.  

A esta realidade precisa que constitúe o medio físico superponse o medio humano configurando 
o que se denomina paisaxe, en parte artellado polo que foron relacións espaciais de asentamento 
e de producción estables (en termos exclusivamente de forma) nas unidades parroquiais. Estas 
divisións foron as que sostentaron a subdivisión en núcleos amparada na LASGA e que 
determinou a clasificación do PXOU de 1993. Os cambios lexislativos posteriores (Lei 1/1997 e 
Lei 9/2002, coa súa reforma de 29 de decembro de 2004) obrigan á adopción de modificacións, 
mais tamén deveñen estas dos cambios fácticos operados nos dez últimos anos. 

Como criterio xeral cabe salienta-la existencia dun modelo territorial de cidade espallada 
periurbana reflectido claramente na proposta de clasificación do solo, e que ten como obxectivo 
fundamental a valoración paisaxística do complexo tecido exterior. En todo caso, é preciso 
manifestar que das delimitacións efectuadas ninguna é gratuita. 

A transformación máis radical consiste na asunción do carácter urbano dese Vigo espallado, de 
xeito que a efectos legais se asume sen ambaxes o carácter de malla urbana apoiada na rede 
viaria propia da estrutura preindustrial herdada. Trátase pois dunha malla cunha configuración 
sensiblemente capilar, que chega a seccións-tipo de 8 m. en viarios de nova creación (6 m. para 
os exclusivamente peonais ou de acceso directo a un número moi cativo de vivendas), na que o 
camiño asume o papel fundamental na consecución do carácter urbano do tecido: será o camiño 
o soporte das redes de infraestruturas e accesibilidade, así como determinará a necesidade de 
delimitación de ámbitos de solo urbano non consolidado en zonas onde a malla urbana 
característica destas áreas careza de continuidade. Deste xeito a categoría de solo urbano non 
consolidado responde a criterios tanto de compleción como de necesidade de apertura de novos 
camiños (viais urbanos, hoxendía), xa que a posibilidade de reforma interior en zonas 
consolidadas está aquí considerablemente mermada pola falta da presión necesaria para garanti-
la xestión, e tamén pola, en moitos casos, consolidación pola edificación dos asentamentos dese 
tipo de solo. 

Igoalmente radical resulta a reconsideración das categorías do solo rústico de especial 
protección, xa que unha vez cuestionado o carácter rural da actividade humana, a cualidade dos 
espacios agrarios devén na súa condicion de patrimonio paisaxístico, sobre todo en 
contraposición ao continuo urbano (a ocupación fronte ao baleiro). Neste senso resulta relevante 
a situción de grandes pezas de solo rústico agrario, como pode ser por caso, o Cu da Viña en 
Beade, ou a apropiación por sistemas xerais de zonas de monte como sucede co ámeto do 
Parque Tecnolóxico e Loxistico de Vigo. 

No momento da revisión actual non se parte só da obrigada definición legal do solo urbanizable 
como o resto que resulta da sustracción dos solos urbanos e dos rústicos coas diversas 
condicións obxectivas de protección, senón que tamén supón a aposta polos instrumentos de 
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planeamento como os capaces de xerar estándares de calidade e construcción de cidade en zonas 
onde a tradición planificadora e xestora non ten tido ata o de agora nengún tipo de eficacia.76 Os 
solos urbanizables constitúen básicamente a estratexia do local que implica a compatibilización 
do suporte de malla urbana e patrimonio paisaxístico cos sistemas xerais producto de decisións 
alleas ao entorno, pero producto da continxencia da toma de decisións no conxunto do territorio 
vigués. Un dos exemplos máis sobranceiros foi a necesidade de realizar a conexión entre a 
cidade compacta e o complexo universitario de As Lagoas-Marcosende a través do Vial de 
acceso á Universidade; neste caso a implantación dun sistema pasante que conecta pontos 
exteriores á zona de intervención aproveitou a reserva constituida polo curso alto do río Serxa 
sen acadar algún tipo de relación transversal satisfactoria. Un caso semellante preséntase na 
implantación do Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vigo, ou mesmo na non enteiramente 
afortunada implantación do 2º Cinto de Circunvalación que só dispón na área analisada da 
conexión que se produce coa intersección deste elemento da rede primaria co Vial da 
Universidade servindo ao devandito P.T.L.77  

Froito da relación exposta podense establecer as seguintes conclusións: 

- As diferentes áreas das parroquias mais alonxados veñen acotadas por elementos naturais 
moi precisos que permiten entende-la como unha unidade xeomorfolóxica claramente 
diferenciada. 

Froito da condición difusa do asentamento poboacional herdado do modelo preindustrial, 
enténdese a condición de malla urbana apoiada na tépeda rede de camiños que actúan 
como capilares. Neste senso, os intrumentos de desenvolvemento en solo urbano non 
consolidado que se prevén no presente plan completarán as carencias internas e de borde 
desta malla. 

- A estratexia do local, caracterizada pola novidade da implantación de técnicas de 
planeamento en pezas de solo urbanizable de grande dimensión tentará resolver as 
friccións entre os sistemas xerais pasantes ou as grandes implantacións e a devandita 
malla do suporte herdado. 

- A reconsideración dos rústicos como patrimonio paisaxistico permite dilucida-la cuestión 
fundamental da cidade difusa, referida non nos termos formais da urbanística tradicional 
senón na propia cualidade paisaxística: é a unidade paisaxística a que permite o 
entendemento unitario dos modelos difusos e por tanto non caóticos, e neste senso se 

                                                 
76 O equipo redactor está convencido de que o traballo explicativo á sociedade en xeral, desenvolvido nestes anos de 
elaboración e tramitación do PXOM, cun labor de divulgación e discusión con colectivos e particulares, xunto co 
traballo pormenrizado e riguroso de tratamento medido e xustificado de aproveitamentos, que garante a posibilidade 
de xestión que antes de agora non se daba, pode cambiar radicalmente o labor desenvolvemento urbanistico non so no 
interior da cidade consolidada e tramada, senón tamén nesta outra parte que denominamos cidade espallada e mallada 
(ainda non tramada, pero en proceso de tramado de nova feitura). 
77 O presente plan, sen embargo, introduce determinacións que levan a aproveitar esta interconexión para facer unha 
doada conectividade cos grandes equipamentos que aquí se prevén (4º Hospital, Cidade do Deporte, Polígono 
Matamá-Valadares, etc.) 
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busca a preservación dos enclaves naturais78 e o mantemento das distancias necesarias, na 
procura de reservas futuras de ampliación do sistema xeral de espacios libres (nestes 
espacios rústicos que poden cumprir no seu día ese rol sen deixar de ser o que son). 

                                                 
78  O feito de que no documento para tramaitar, como xa se víu, se modifique o tratamento xurídico dalgún destes 
espacios (en consonancia cos criterios que no seu dia se apuntaran como alternativa polos técnicos da Dirección Xeral 
de Urbanismo), non couta ese obxectivo. 
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3.3. DELIMITACIÓN DOS DISTRITOS DO SOLO URBANO 

3.3.1. INTRODUCCIÓN  

A Lei 9/2002 establece no seu artigo 49 que: 

“A totalidade do Solo Urbano dividirase polo Plan Xeral en distritos, atendendo á racionalidade 
e calidade da ordenación urbanística e a accesibilidade da poboación ás dotacións, utilizando 
preferentemente como límites os sistemas xerais e os elementos estruturantes do territorio e 
coincidindo na maior parte da súa extensión cos barrios, parroquias ou unidades territoriais con 
características homoxéneas” 

Na Exposición de Motivos da Lei 9/2002, e a respeito das determinacións da ordenación 
sinálase que: 

“É ó Plan Xeral ó que lle corresponde defini-lo modelo urbano e as grandes liñas dos 
novos desenvolvementos, polo que clasifican o solo, establecen os elementos da 
estrutura xeral e orgánica do territorio, dividen o solo urbano en distritos, etc.” 

Nas discusións habidas na Comisión Técnica constituída para afondar a respeito do que logo 
sería a Lei 9/2002, pódese dicir que había aquiescencia maioritaria á hora de determinar que 
debe ser unha prerrogativa do Plan Xeral, loxicamente, sempre que se xustifique 
comenentemente (como calquera determinación do planeamento), a de establecer a estrutura 
xeral e orgánica do territorio, a de fixar os aproveitamentos que faciliten a transformación e/ou a 
extensión da cidade, en base a parámetros racionais mais tamén posibilistas, e a de estimar o 
degrao ao que se pode chegar no tocante a dotacións urbanísticas (espacios libres e zonas 
verdes, equipamentos, etc.) en cada zona ou área da cidade, partindo igoalmente de parámetros 
que permitan a súa consecución efectiva mercede aos procesos normais –isto é sistemáticos- de 
desenvolvemento urbanístico. Como se dixo, ninguén dubidou que ese é un labor que lle 
corresponde aos plans xerais. 

Houbo unanimidade, igoalmente, sobre a comenencia de que a lei fixase uns estándares 
mínimos para esas dotacións, aínda que xa non foi tan unánime a necesidade de fixar as 
intensidades edificatorias por entenderen algúns dos membros que a intensidade está 
directamente ligada aos custos de transformación; e, amais diso, porque o propio 
establecemento duns estándares mínimos para as dotacións ligábase á propia edificabilidade 
permitida e, polo mesmo, xa era unha limitación efectiva – real – das intensidades posibles e, 
doutra parte, efectiva garantía da sostentabilidade do modelo. De calquera xeito, na Lei 9/2002 
consignaronse tanto as limitacións de intensidade como a previsión dos estándares mínimos de 
dotacións en función das edificabilidades previstas. 
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A segunda cuestión debatida na Comisión fora a do ámbito espacial no que poder controlar o 
cumprimento deses parámetros de intensidade e estándares. A proposta do Borrador que serviu 
para encetar a análise e debate do tema, establecía que o cumprimento debería darse en todos e 
cada un dos ámbitos de cada Área de Reparto de Solo Urbano Non Consolidado. 

Argumentado por algún dos membros da Comisión que, na práctica, esa esixencia sería de 
imposible cumprimento en moitas zonas de calquera cidade (todas aquelas nas que se 
pretendesen operacións de reforma interior), propúxose como alternativa a de que o Plan Xeral 
garantise o cumprimento destas dúas esixencias – repetimos, a intensidade edificatoria máxima 
e os estándares mínimos para dotacións urbanísticas – no conxunto do Solo Urbano Non 
Consolidado. 

Fronte a estas dúas posicións, a maioría da Comisión –e na procura dun punto de consenso- 
inclinouse pola necesidade de dispor na lei un novo concepto territorial urbanístico ao que, e 
para non confundir con outros termos e conceptos, se deu en denominar Distrito, entendido 
como cada unha das porcións do Solo Urbano Non Consolidado previsto, nas que ficase 
garantido o cumprimento de ambos parámetros – intensidade e estándares – de xeito que fose 
máis evidente o equilibrio dos mesmos no conxunto do solo urbano da cidade. 

Admitida por consenso a figura, foi unánime o parecer de que tiña que ser o Plan Xeral, en 
función da análise de todos os factores interviñentes para a ordenación, o que tiña que facer –
evidentemente, de xeito razonado- a delimitación dos distritos do solo urbano. 

A redacción final do artigo 49 é o suficientemente flexible e garante o cumprimento do 
consenso acadado na Comisión Técnica citada a respeito dese tema. 

En definitiva, do que se trata é de “parcelar” o Solo Urbano (que en Vigo, case acada todas as 
zonas do territorio) en anacos racionais nos que se poida dar cumprimento ás esixencias de 
racionalidade e sostentabilidade da ordenación.  E, en cumprimento desas esixencias, a 
redacción do texto legal presenta un abano o suficentemente amplo e flexible de posibilidades 
de delimitación dos distritos como para que o Plan Xeral non se vexa constrinxido á hora de 
facer esa división. Iso semella dicir o párrafo: 

“.... coincidindo .... con barrios, parroquias ou unidades territoriais con características 
homoxéneas”79 

Así, por máis que a redacción final deste texto non sexa excesivamente afortunada, dado que o 
concepto de parroquia, de ter algún sentido é o da súa condición rural80, o certo é que esa 
expresión de “unidades territoriais de características homoxéneas”, salva a finalidade buscada 
coa decisión do lexislador de dividir xa racionalmente o solo urbano en unidades nas que se 
cumpran as esixencias da lei verbo dos lindeiros máximos de intensidade edificatoria destinada 

                                                 
79 O suliñado é noso. 
80 A parroquia urbana é hoxe unha división exclusivamente relixiosa ou, mellor, eclesiástica, de Igrexa católica. A 
parroquia rural si era un concepto territorial, social, económico; na urbana esas características esvaíronse hai tempo 
ou se están a esvair aceleradamente no momento presente. 
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a uso residencial e as dotacións urbanísticas mínimas – espacios libres, zonas verdes e 
equipamentos – que debe levar parello o desenvolvemento urbanístico. 

3.3.2. CRITERIOS SEGUIDOS PARA A CONFIGURACIÓN DOS DISTRITOS  

Aplicado todo o que se ven de dicir á ordenación do Solo urbano de Vigo, o PXOM, dadas as 
condicións de todo tipo, que amosan esas características tan específicas do seu Termo 
Municipal, entendeu que para esa delimitación do solo urbano en distritos era fundamental 
cumprir os seguintes criterios: 

1º) Criterio da non profusión 

E elo porque Vigo aínda é un concello no que a integración territorial precisa de pulo. Non hai 
que esquecer que o Termo Municipal actual é o resultado dun longo e complexo proceso de 
fusión ou absorción doutros termos municipais, á súa vez fortemente descentralizados; realidade 
que está na base de moitas das eivas disgragadoras que hoxendía ten a cidade para a 
conformación dunha estrutura racional de conxunto, sen o que ningunha cidade pode 
desenvolverse de seu e con garantías de sostenibilidade. 

Xa que logo, a agregación de unidades territoriais afíns resultaba inequívocamente un criterio de 
absoluta necesidade, á hora de conformar as unidades territoriais-urbanísticas do solo urbano  

 

2º) Criterio de Homoxeneidade 

A realidade do Solo Urbano de Vigo é verdaderamente poliédrica pero, ao tempo, reducible a 
poucas categorías. O Plan Xeral, como vimos repetindo unha e outra vez, logo das análises de 
todo tipo efectuadas nas distintas fases, estableceu, aos efectos da ordenación, basicamente, 
“dous Vigos”: o que denominou “cidade compacta” e o que se chamou “cidade espallada”. Ben 
entendido, que tampouco teñen esas realidades, lindeiros firmes.  

A Cidade Compacta presenta aínda baleiros importantes no seu interior (que o Plan tiña que 
ordenar e que ordena efectivamente, mercede a ordenacións detalladas, que que xa se incluíran 
antes da aprobación inicial do documento que se expuxo ao público e que, con maiores 
matizacións, se seguen a plasmar no documento de aprobación provisional) e penetra en forma 
de cuña sobre a Cidade Exterior (por caso, a traveso de Ramón Nieto ou a Avenida do 
Aeroporto, por Alcabre e Navia, por Teis81, por Castrelos...) 

E, á súa vez, a Cidade Espallada ou exterior non é hoxe unha realidade homoxénea. Hai 
diferencias notorias, por caso, entre o solo urbano das áreas do litoral (Coruxo, Oia, Saiáns), e o 
solo urbano das parroquias das partes altas (Candeán, Cabral-Lavadores, Bembrive-Beade ou 
Valadares e Matamá) 

                                                 
81 Proceso que ten moito que ver, como é doado de ver, cos trazados das antigas liñas do tranvía. 
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Para o Plan Xeral, a liña delimitadora básica (pero sempre sen o carácter rotundo doutras 
realidades urbanas doutras latitudes) entre Cidade Compacta e Cidade Espallada, como se ven 
dicindo de xeito repetido na presente Memoria Xustificativa, vai ser a que o plan denomina 
Ronda de Vigo, no seu decorrer dende Teis ata o enlace de Balsa, porque dende eiquí  a Cidade 
Compacta segue máis ben o Segundo Cinto, a estrada de Camposancos e o sistema do Lagares. 

3.3.3. AS GRANDES ÁREAS HOMOXÉNEAS 

Prantexada esa grande liña divisoria como elemento cardinal da ordenación, para a delimitación 
dos Distritos de solo urbano só restaba fixar esas “unidades territoriais con características 
homoxéneas” das que fala o artigo 49 da lei. 

Contemplando o territorio de Vigo á luz desta estruturante realidade, así como dese outro 
elemento igoalmente estruturante que é a Ría, a división en distritos da realidade urbana viguesa 
resulta, en extremo, sinxela: 

a) Dunha parte, a cidade compacta, que “une” o Mar e o Lagares, logo de que por vez 
primeira se ordena o “litoral” fluvial como un grande sistema xeral verde; abranxendo a área 
central da cidade dende Teis ata Bouzas e boa parte de Lavadores, así como Sárdoma, Castrelos, 
Navia e Alcabre. Evidentemente –alomenos, entendemos nós que así resulta- se trata dun 
continuo excesivo como para garantir “...a racionalidade e calidade da ordenación urbanística e 
a accesibilidade da poboación ás dotacións ...”: e, por eso, resultaba precisa a súa división en 
distritos de menor superficie, como así se fixo e imos ver no apartado 6.4.4. 

b) Doutra parte, a cidade espallada litoral, que comprende dende a desembocadura do 
Lagares ata o lindeiro co Concello de Nigrán. É o territorio comprendido entre a estrada C-550 
(ou estrada de Camposancos) e o litoral das parroquias de Saiáns, Oia e Coruxo, así como parte 
da parroquia de Comesaña, que non chega ao mar, pero si ten contacto coa cidade compacta. 
Aínda que a franxa sexa estreita resultaba igoalmente longa en demasía como para constituír un 
distrito único, polo que tamén se viu a necesidade da súa división. 

c) O resto da cidade exterior, ou sexa a coroa de asentamentos que se sitúa na parte alta do 
anfiteatro do territorio vigués. É a máis extensa de todas e, hoxe por hoxe, a máis incomunicada 
entre sí. Velaí que se entendese a necesidade de dividila igoalmente en distritos homoxéneos 
que garantisen os obxectivos perseguidos pola lei para estas novas demarcacións de carácter 
urbanístico, en orde a garantir  non só uns estándares de dotacións urbanísticas, senón tamén o 
acceso doado a esas dotacións polos distintos colectivos territoriais. 

Á vista do anterior, o criterio para a división da cidade compacta, foi tentar a formación de 
distritos que acollesen no seu ámbito tanto a realidade litoral como a fluvial. Dese xeito, e 
segundo a división por sistemas xerais de nidio recoñecemento estruturante, foi dividíndose a 
cidade en unidades separadas por liñas aproximadamente ortogonais ao mar máis ou menos 
alongadas no sentido Suroeste-Surleste, segundo as características do territorio e os sistemas 
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xerais viarios existentes; outro tanto acontece no extremo oeste do litoral, isto é a cidade 
exterior polo oeste (Saiáns,Oia, Comesaña). 

Sen embargo, por razóns topográficas nidias, Teis delimítase como el é, tendido ou alongado de 
xeito paralelo ao mar. 

No resto da cidade exterior, as agrupacións de territorios urbanos fanse de xeito que as unidades 
respondan a limiares mínimos demográficos e a razóns do uso compartido de certos 
equipamentos, previsión de novos desenvolvementos ou grandes dotacións e/ou infraestruturas. 

3.3.4.  DESCRICIÓN DOS DISTRITOS 

En base a todo o anterior, os distritos, camiñando de oeste a leste, fican establecidos así: 

DISTRITO 1 

Ten como lindeiro occidental a extremeira entre os Concellos de Vigo e Nigrán; e o oriental na 
Xunqueira do Vao. Polo Norte, o litoral mariño e polo Sur os lindeiros meridionais das 
parroquias de Saiáns e Oia. Correspóndese, pois, case por enteiro cos territorios destas dúas 
parroquias.  

DISTRITO 2 

Ten como lindeiro occidental a linde oriental do Distrito 1. Por lindeiro occidental o Primeiro e 
o Segundo Cinto así como o lindeiro entre a parroquia de Valadares. Como lindeiro sur, como 
no caso anterior, sitúase o límite do concello.  Correspóndese basicamente os territorios das 
parroquias de Coruxo e Comesaña.82 

No que atinxe aos solos urbanos, estes dous distritos (1 e 2) conforman o que demos en chamar 
Cidade Exterior do Litoral. 

DISTRITO 3 

Lindante co anterior polo oeste, chega – seguindo a liña do litoral- ata a rúa Coruña (vía que ata 
hai pouco cumpría a función de circunvalación). É o distrito da cidade compacta que amosa 
aínda a necesidade de acometer procesos ou operacións importantes de reconformación, na súa 
expansión en dirección Oeste. Neste Distrito compréndense os territorios de Coia, Bouzas, máis 
boa parte dos de Alcabre e Navia e pequenas partes de Comesaña e Matamá (onde ten asento o 
Polígono Industrial de Balaídos, que se ampliou). O lindeiro Leste, como se dixo, defíneo a rúa 
Coruña; segue logo pola Avda. de Castrelos e, pola Avda. da Universidade, ata o seu encontro 
coa futura Ronda de Vigo, que fai de lindeiro meridional. Pesie a todo o dito sobre os baleiros 

                                                 
82 Nestes dous distritos procedemos a unha lixeira variación delimitadora, por mor de terse suprimido o treito final da 
Ronda de Vigo, que, como vimos semellaba non ter o carácter estrutural que de primeiras se lle conferira. Xa que 
logo, en aplicación dun dos criterios xerais aplicables na conformación dos Distritos, cóllese a totalidade dos 
territorios das parroquias e non só o lindeiro da infraestrutura viaria prevista. 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 203 -  
 

urbanos, trátase dun dos tres grandes distrintos da cidade maioritariamente tramada e acolle usos 
ben diversos (residenciais, mais tamén industriais e terciarios), 

DISTRITO 4 

Linda co Distrito 3 polo Oeste, como se dixo, coa rúa Coruña, Avda. de Castrelos e Avda. da 
Universidade. Dada a densidade que se produce na metade norte da cidade compacta (área 
central da cidade que acadaría ata parte de Teis), optouse pola súa división, entendendo como 
correcta liña divisoria a formada por outro eixo viario básico na historia da cidade: o das rúas 
Príncipe-Urzáiz e Ramón Nieto. Polo Sur, como xa se deixou dito, sempre se sitúa a linde na 
Ronda de Vigo, ponto de encontro no futuro, insístese outravolta, onde se artellarán as dúas 
cidades: a compacta e a espallada. 

Eiquí, o Lagares, como grande elemento conformador do sistema xeral de espacios libres, ven 
ser o eixo transversal desta parte do distrito central; e a Avda.de Madrid, xa reconvertida en 
avenida urbana, constitúese en eixo lonxitudinal. 

DISTRITO 5 

Conformado polo tercio oriental da cidade compacta e a súa prolongación – como expansión 
leste – por Teis, peza urbana importantísima para o Plan que se desenvolverá no inmediato 
futuro. O lindeiro oriental é o propio lindeiro municipal co Concello de Redondela. E o límite 
polo Sur, como sempre, sitúase na Ronda de Vigo, e dende o encontro desta futura vía urbana 
coa Autoestrada, é esta última a que ae constitúe en demarcación do distrito, deixando, por tanto 
fóra del o parque metropolitano de A Madroa (todo el, sistema xeral e, polo mesmo, peza que 
non xoga aos efectos do disposto na lexislación vixente a respeito do cumprimento dos 
estándares en Solo urbano non consolidado). 

Como se pode ver de xeito doado, os Distritos 3, 4 e 5, conforman o espacio urbano que 
constitúe ou vai constituír a Cidade compacta –ou tramada- no inmediato futuro, mentras que os 
Distritos 1 e 2 – xa descritos – e os Distritos 6, 7 e 8 – que imos describir – conforman o que se 
deu en chamar a cidade espallada –sometes mallada- á que tamén se adoita recoñecer como o 
Vigo exterior. 

DISTRITO 6 

É o que se corresponde, prácticamente, cos solos urbanos das parroquias de Matamá e 
Valadares, tendo en conta como lindeiro oriental a Avda. da Universidade, que xunto coa 
estrada de Vincios, artellan lonxitudinalmente a área. No que respeita ao artellamento 
transversal, son hoxe dúas as vías que conectan, ámbalas dúas entre Matamá e a estrada de 
Vincios. 

No futuro han ser a Ronda de Vigo e mailo Segundo Cinto as que cumpran ese rol. 
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DISTRITO 7 

Correspóndese, no básico, cos territorios urbanos das parroquias de, Beade e Bembrive así como 
o solo urbano de Marcosende (Universidade), enclavado na parroquia de Zamáns, limitado pola 
Avda. da Universidade e a Avda. de Madrid, a Ronda de Vigo e os lindeiros municipais con 
Gondomar e Mos. 

DISTRITO 8 

Correspóndese cos territorios da cidade espallada pertencentes a Candeán, Cabral e Lavadores. 
Os lindeiros, amén da Ronda de Vigo (sempre presente na delimitación dos Distritos por canto 
vai ser o eixo vertebrador de toda a cidade), sitúanse na Avda. de Madrid, que o separa do 
Distrito 7, e nos mesmos lindeiros municipais, con Mos e, e menor medida, con Redondela. 

3.3.5. FORMALIZACIÓN GRÁFICA DOS DISTRITOS 

Como pon de evidencia a descripción dos lindeiros dos distritos que se ven de reflectir, para a 
delimitación gráfica dos distritos optouse pola grafía comprensiva de todo o territorio, ben 
entendido que dentro de cada ámbito así delimitado, e por imperativo legal, somentes 
conforman o Distrito, aqueles solos que teñen a condición de urbanos (consolidados e non 
consolidados). Por conseguinte, á hora de determinar se as intensidades edificatorias máximas e 
os estándares mínimos de dotacións urbanísticas que determina a Lei 9/2002, se sitúan dentro do 
permitido, únicamente se terá en conta a ordenación dos Ámbitos de Solo Urbano Non 
Consolidado que se atopen dentro dos lindeiros establecidos polo PXOM incluidos na 
delimitación do Distrito correspondente. 
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GRÁFICO 21: DISTRITOS URBANÍSTICOS 
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3.4. LÍMITES DE SOSTIBILIDADE E ESTÁNDARES RESULTANTES 

Xustificación do cumprimento do disposto nos artigos 46 (Limites de sostibilidade) e 47 
(Calidade de vida e cohesión social) da Lei 9/2002. 

A proposta de ordenación que se contén no presente documento para tramitar cómpre coas 
esixencias establecidas na Lei 9/2002, como demostran as cifras do cadro que se acompaña. 

No cadro que se acompaña ao presente capítulo, como se pode apreciar preséntanse os 
resultados numéricos da ordenación tanto no que atinxe ás intensidades e usos, como no que 
respeita a estándares de dotacións públicas, isto é a oferta de espacios libres e equipamentos de 
carácter local e aparcamentos asociados ao solo que o propio PXOM promove; a saber, os 
ámbitos de Solo Urbano Non Consolidado e os Sectores de Solo Urbanizable. 

No listado de resumo xeral por Distritos de Solo Urbano e Sectores de Solo Urbanizable que se 
incorpora como Anexo a este punto á Memoria Xustificativa, recóllense desagregadamente por 
ámbitos e sectores as magnitudes analisadas por usos globais, con expresión dos usos lucrativos 
básicos: residencial, terciario xeral, terciario hoteleiro e industrial. 

3.4.1. INTENSIDADES E ESTÁNDARES EN SOLO URBANO  NON CONSOLIDADO 

1º) LÍMITES DE SOSTIBILIDADE 

As magnitudes analisadas son: 

- A superficie total delimitada (m²s). [a] 

- A superficie computable (a efectos do disposto na Lei 9/2002) (m²s). [b] 

- A superficie total edificable (m²c). [c] 

- O índice de edificabilidade bruto (m²c)/(m²s). [c]/[a] 

- O índice de edificabilidade (aos efectos do disposto na Lei 9/2002) (m²c)/(m²s). [b]/[a] 

- A superficie do sistema local de espacios libres e zonas verdes. 

- A superficie do sistema local de equipamentos comunitarios. 

- O número de prazas que tal superficie supón. 

 

A desagregación por usos destas magnitudes en cada un dos oito Distritos nos que o PXOM 
dividíu o solo urbano de Vigo (a efectos do disposto no artigo 49 da lei 9/2002), permite 
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comprobar de xeito moi doado se se produce o acaemento ao disposto no artigo 46 da dita lei. 
De acordo coa observación feita polo Informe Previo de C.P.T.O.P.V. no presente cadro no que 
respeita á edificabilidade amosanse dúas columnas: 

A) A que fai referencia á edificabilidade bruta, e que resulta da razón do sumatorio das 
superficie total edificable de cada ámbito e o sumatorio da superficies abranguidas polas súas 
delimitacións; presentado, segundo o curso da tramitación, os seguintes valores:  

- Para o documento de aprobación incial (remisión a Informe Previo):  0,713 m²/m² 

- Para o documento de aprobación provisional: 0,738 m²/m² 

- Para o presente documento, para aprobación definitiva:  0,769 m²/m² 

B) A que reflecta a esixencia do artigo 49 da lei 9/2002, na que se debe referir a máxima 
edificabilidade prevista non á superficie delimitada, senón á superficie computable; isto é, a 
superficie dos ámbitos, deducidos os sistemas (locais e xerais) existentes. Xa que logo, debe ser 
a esta columna á que haberá que reclamar as edificabilidades máximas permitidas en cada 
Distrito as cifras respectivas son: 

- Para o documento de aprobación inicial: 0’808 m2/m2 

- Para o documento de aprobación provisional: 0,830 m2/m2 

- Para o presente documento, para aprobación definitiva:  0,865 m²/m² 

Como se pode comprobar, a evolución do índice non supón unha variación substancial, 
acadando un diferencial do 7 % sobre o sobre o valor contido no documento para aprobación 
inicial.  

Como as intensidades e os estándares hai que referilos a cada distrito debemos ver que acontece 
en cada un deles coa ordenación que se somete a aprobación provisional. 

Cinxíndonos en primeiro lugar ás intensidades, cabe sinalar que: 

a) Nos Distritos máis alonxados do centro (1, 2, 6, 7 e 8) as intensidades sitúanse por baixo da 
media de todo o Solo Consolidado, fixada en 0,865 m²/m², algúns deles por debaixo de 0,6 
m²/m² . 

b) Os Distritos centrais (3, 4 e 5) teñen intensidades superiores a esa media, pero en todos os 
casos con intensidades que se sitúan arredor de 1 m²/m²; en concreto, 1,079 m²/m², 1,107 
m²/m² e 0,967 m²/m² para eses Distritos 3, 4 e 5, respectivamente; xa que logo en porcentaxe o 
máis elevado sitúase nun diferencial negativo do 40% sobre o que se considera límite de 
sostentabilidade. Como se pode apreciar, só nos Distritos máis centrais ( 3 e 4) excédese o 
índice de 1 m²/m². 
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2º) ESTÁNDARES DO SOLO URBANO NON CONSOLIDADO83 

No que respeita á calidade de vida e cohesión social a que fai referencia o artículo 47 da lei 
9/2002, é dicir, aos estándares de dotacións urbanísticas, cabe decir que, pesie ás dificultades 
que ofrendaba unha realidade tan complexa como a de Vigo, cun nivel de ocupación moi alto de 
solo pola edificación, o PXOM cumpre coas esixencias legais establecidas ao respeito en todos 
os Distritos nos que se dividíu o solo urbano. 

Por razóns obvias, os Distritos centrais presentan índices menores que os Distritos exteriores no 
que atinxe a superficies de solos destinados a espacios libres e zonas verdes, mentras que no que 
respeita a dotacións equipamentais existe unha maior igualdade entre todos eles. 

 

a) ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES 

Aínda que a lei ofrece unha pequena contradicción cando remite ao planeamento de 
desenvolvemento (se o propio Plan Xeral non contén a ordenación detallada), a fixación dos 
estándares de dotacións urbanísticas (artigo 47.2) e, ao tempo, sinala que será o Plan Xeral o 
que deberá xustificar que se cumpre a reserva mínima dos estándares en cada Distrito; e 
que, por conseguinte, o plan terá que asignar en cada ámbito de planeamento remitido as 
reservas mínimas, que poden ser superiores ou inferiores ás mínimas nun ámbito por separado, o 
PXOM buscou, sempre que foi posible resolver esa esixencia no maior número de ámbitos, 
podendo afirmarse que iso acontece en máis do 90% dos ámbitos. 

En todo caso, e como resultado global enténdese que é importante sinalar que no conxunto dos 
Distritos, a diferencia entre a oferta de espacios libres que se contén na ordenación do PXOM 
e a que viría esixida segundo os estándares fixados pola lei 9/2002, supón un incremento no 
entorno do 10 %; exactamente, 1.916.760 m² en troques de 1.745.016 m², que sería a suma de 
esixencias de cada ámbito en dotacións de espacios libres. Iso supón, para o conxunto do solo 
urbano non consolidado, unha sobreoferta do 9, 84 %.  Para o cálculo da superficie esixida se 
buscou en cada ámbito e para cada uso global, a esixencia máis restrictiva en cada caso (18 
m²s/100m²c ou 10% da superficie do ámbito de uso residencial ou terciario-hoteleiro, e 10% da 
superficie do ámbito para usos terciarios e industriais) como esixe a lei do solo vixente. 

 

 

 

 

                                                 
83 Convén ter en conta que os estándares de dotacións son maiores dos que se fan constar aquí, pois o uso residencial 
que se reflecta no cadro de resultados da ordenación, fai figurar como de uso residencial máis superficie da que 
realmente vai ser de ese uso, posto que, para os estándares de edificabilidade é forzoso utilizar o dato de uso global de 
cada ámbito de solo urbano non consolidado ou de cada sector de solo urbanizable, cando en realidade, para ese uso 
global se estabablecen (nas ordenacións detalladas) ou se poderán establecer nos Plans Especiais e Parciais que se 
aproben con posterioridade ao PXOM, compatibilidades de uso que minorarán ese uso residencial.  
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Por Distritos temos as seguintes ratios: 

  

DOTACIÓN DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES 

  
  

  
  

SUPERFICIE ESIXIDA 
LOUG (Art. 47.2) 

 (m²) 

PLAN XERAL 
(m²) 

DIFERENCIA 
(%) 

DISTRITO: 1 28.395 33.912 Δ 19,43 % 

DISTRITO: 2 161.738 181.083 Δ 11,96% 

DISTRITO: 3 306.352 306.864 Δ  0,17% 

DISTRITO: 4 521.488 587.067 Δ  12,58% 

DISTRITO: 5 343.521 376.903 Δ  9,72% 

DISTRITO: 6 100.738 106.546 Δ  5,77% 

DISTRITO: 7 81.908 96.134 Δ  17,37% 

DISTRITO: 8 200.966 228.249 Δ  13,58% 
TOTAL DISTRITOS:   1.745.106 1.916.758 Δ  9,84% 

 

Vemos, pois, que  son, polo xeral, os Distritos exteriores (1, 2, 7 e 8) os que presentan ratios 
maiores de espacios libres, pero mesmo un dos  distritos centrais (4)  presenta unha ratio  
situada máis dun 12 % por enriba da esixible. 

 

b) EQUIPAMENTOS LOCAIS 

No que respeita ás reservas para dotacións equipamentais locais dos ámbitos de todos os 
Distritos, a diferencia entre a oferta do PXOM e a esixencia legal establecida na lei 9/2002, é 
de  23.844 m², a maiores, o cal supón un incremento do 2,63% a respeito da dita esixencia. 

Os estándares mínimos de equipamentos locais cúmprense en todos os distritos para todos os 
conxuntos de ámbitos de cada tipo de uso en cada un deles, na esixencia de dispor unha reserva 
de 10 m²s/100 m²c para os solos residenciais e terciarios-hosteleiros, e unha reserva de solo do 
2% sobre a delimitación do total superficial do ámbito, no caso dos solos de usos globais de 
terciario xeral e industrial. 
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Por Distritos temos: 

  
DOTACIÓN DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS 

  
  

  
  

SUPERFICIE ESIXIDA 
LOUG (Art. 47.2) 

(m²) 

PLAN XERAL 
(m²) 

DIFERENCIA 
(%) 

DISTRITO: 1 13.687 13.783 Δ 0,70 % 
DISTRITO: 2 85.120 85.626 Δ 0,59% 
DISTRITO: 3 161.690 162.360 Δ  0,41% 
DISTRITO: 4 281.068 288.281 Δ  2,57% 
DISTRITO: 5 185.309 188.042 Δ  1,48% 
DISTRITO: 6 44.839 45.747 Δ  2,02% 
DISTRITO: 7 34.024 34.308 Δ  0,84 % 
DISTRITO: 8 100.790 112.224 Δ  11,34% 
TOTAL DISTRITOS:   906.527 930.371 Δ  2,63% 

 

Podemos observar que en todos os distritos se cumpre a esixencia establecida no artigo 47.2 da 
Lei 9/2002. 

 

c) DOTACIÓN DE APARCAMENTOS 

A dotación mínima de aparcamentos públicos ofertada polo PXOM nos ámbitos de solo 
urbano non consolidado acada un montante de 51.755 prazas o cal supón un 9,13% máis que o 
estandar esixido pola lei 9/2002. 

 

  
DOTACIÓN DE APARCAMENTOS 

  
  

  
  

SUPERFICIE 
ESIXIDA 

LOUG (Art. 47.2) 
(uds) 

PLAN XERAL 
(uds) 

DIFERENCIA 
(%) 

DISTRITO: 1 684 685 Δ 0,15 % 
DISTRITO: 2 4.271 4.483 Δ 4,96% 
DISTRITO: 3 8.382 8.473 Δ  1,09% 
DISTRITO: 4 14.824 17.950 Δ  21,09% 
DISTRITO: 5 9.938 10.547 Δ  6,13% 
DISTRITO: 6 2.241 2.241 Δ  0,00 % 
DISTRITO: 7 2.045 2.251 Δ  10,07% 
DISTRITO: 8 5.040 5.125 Δ  1,69% 
TOTAL DISTRITOS:   47.425 51.755 Δ  9,13% 
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Como se pode observar, por todo o anterior o PXOM ofrenda uns estándares de calidade de 
vida e sostentabilidade verdadeiramente notables que, dadas as pecualiaridades da situación 
actual da parte da cidade “a medio construir”, semella un conquerimento sobresaínte. 

3.4.2. INTENSIDADES E ESTÁNDARES EN SOLO URBANIZABLE 

Os Sectores de solo Urbanizable teñen unha intensidade expresada en índice global de 
edificabilidade bruta de 0,597 m²/m², e un índice de edificabilidade neta de  0,604 m2/m2,cunha 
distribución por usos de este último índice do seguinte tenor: 

- Sectores de Solo Urbanizable Residencial: 0,555 m²/m² de edificabilidade bruta e 
0,563 m²/m² de edificabilidade neta. 

- Sectores de Solo Urbanizable Terciario: 0,567 m²/m² de edificabilidade bruta e 0,422 
m²/m² de edificabilidade neta. 

- Sectores de Solo Urbanizable Industrial: 0,734 m²/m² de edificabilidade bruta e 0,779 
m²/m² de edificabilidade neta. 

Os estándares de dotacións asociados a cada unha das clases son:  

 

a) Para Zonas Verdes e Espacios Libres 

- Solo de Uso Residencial, prodúcese incremento global de 60.320 m², o que comporta unha 
dotación de 21,68 m² de solo de espacios libres e verdes por cada 100 m² construíbles. 

- Solo de Uso Terciario, prodúcese incremento global de 1.395 m², o que ven supoñer un        
10, 09 %  da superficie dos sectores de solo urbanizable terciario destinado a zonas verdes. 

- Solo de Uso Industrial, prodúcese incremento global de 24.097 m², o que ven supoñer un     
10, 76  % da superficie dos sectores de solo industrial destinado a zonas verdes. 

 

b) ParaDotacións Equipamentais  

- Solo de Uso Residencial, prodúcese incremento global de 37.300 m², o que comporta unha 
dotación de 10,77 m² de solo dotacional de equipamentos por cada 100 m² construíbles. 

- Solo de Uso Terciario, prodúcese incremento global de 56.939 m², o que ven supoñer o 3,30 % 
do total da superficie do solo urbanizable terciario adicado a equipamentos públicos. 

- Solo de Uso Industrial, prodúcese incremento global de 1.955 m², o que ven supoñer o 2,06 % 
da superficie do solo urbanizable industrial, adicado a equipamentos comunitarios. 
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c) Aparcamentos 

Nos solos urbanizables prevese unha dotación de 45 703 prazas públicas de aparcamento, que 
ven significar un incremento de 12.402 unidades para todo o solo desta clase, sendo as cifras 
desagregadas as seguintes: para o residencial 11.906, para o industrial 433 e para o terciario 63. 

 



Anexo ó apartado 6.4.6. Listado de resumo 
xeral por Distritos de Solo Urbano e Sectores 
de Solo Urbanizable.

SUPERFICIE 
DELIMITADA 

(m²)(a):

SUPERFICIE 
COMPUTABLE AT 

(m²)(b):

SUPERFICIE 
TOTAL 

EDIFICABLE 
(m²c)(c):

SUPERFICIE 
VERDE 

OFERTADA:

SUPERFICIE 
VERDE EXIXIDA:

SUPERFICIE DE 
EQUIPAMENTOS 

OFERTADA:

SUPERFICIE DE 
EQUIPAMENTOS 

EXIXIDA:

PRAZAS DE 
APARCAMENTO 

OFERTADAS:

PRAZAS DE 
APARCAMENTO 

EXIXIDAS:

INDICE DE 
EDIFICABILIDADE

 BRUTA 
(m²c/m²s)(c/a):

EDIFICABILIDADE
 DE DISTRITO 

Art.49 LeI 9/2002 
(m²c/m²s)(c/b):

DIFERENCIA: DIFERENCIA: DIFERENCIA:

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DECEMBRO 2009

DISTRITO: 1

USO RESIDENCIAL

AOD 41.994 40.209 26.018 4.7314.705 2.6172.602 130130,620 ,647 26 15 -

A-1-01 20.428 19.793 14.157 2.5482.548 1.4161.416 7171,693 ,715 - - -CANIDO PRAIA

A-1-07 21.566 20.416 11.861 2.1832.157 1.2011.186 5959,550 ,581 26 15 -IGREXA OIA

S/ORDENAR 236.892 221.011 110.838 29.18123.690 11.16611.085 555554,468 ,502 5.491 81 1

A-1-02 12.329 11.783 5.178 1.5001.233 600518 2626,420 ,439 267 82 -CANABIDO  ZAPATEIRA

A-1-04 6.726 6.526 3.027 845673 303303 1515,450 ,464 172 - -OIA

A-1-05 51.688 39.728 23.260 5.1695.169 2.3262.326 116116,450 ,585 - - -CABO ESTAI

A-1-06 78.954 78.354 41.846 7.8957.895 4.1854.185 209209,530 ,534 - - -OUTEIRO OIA

A-1-08 11.015 10.715 4.957 1.2461.102 496496 2525,450 ,463 144 - -OIA 1

A-1-09 8.711 8.343 4.399 871871 440440 2222,505 ,527 - - -CURRÁS

A-1-10 8.268 8.268 3.307 1.687827 331331 1817,400 ,400 860 - 1COVA  DA  BARXA OIA

A-1-11 59.201 57.294 24.864 9.9695.920 2.4862.486 124124,420 ,434 4.049 - -GANDARA SAIANS

278.886 261.220 136.855 33.91228.395 13.78313.687 685684TOTAL USO: ,491 ,524 5.517 96 1

278.886 261.220 136.855 33.91228.395 13.78313.687 685684SUBTOTAL: ,491 ,524 5.517 96 1

278.886 261.220 136.855 33.91228.395 13.78313.687 685684TOTAL DISTRITO: ,491 ,524 5.517 96 1

DISTRITO: 2

USO INDUSTRIAL

S/ORDENAR 24.536 22.813 15.458 2.4542.454 491491 5039,630 ,678 - - 11

A-2-19 24.536 22.813 15.458 2.4542.454 491491 5039,630 ,678 - - 11CARRASQUEIRA 1 (CORUXO)

24.536 22.813 15.458 2.4542.454 491491 5039TOTAL USO: ,630 ,678 - - 11

24.536 22.813 15.458 2.4542.454 491491 5039SUBTOTAL: ,630 ,678 - - 11

USO RESIDENCIAL

AOD 86.319 82.723 50.982 13.4679.454 1.5705.098 194255,591 ,616 4.013 -3.528 -61

A-2-21 7.157 7.157 3.578 825716 358358 1818,500 ,500 109 - -CEAN

A-2-29 20.198 18.210 12.119 2.1812.181 1.2121.212 6061,600 ,666 - - -1PISTA

A-2-33 20.064 18.756 10.000 5.7002.006 -1.000 6050,498 ,533 3.694 -1.000 10MONTANA

A-2-36 38.900 38.600 25.285 4.7604.551 -2.528 56126,650 ,655 209 -2.528 -70SAMIL

S/ORDENAR 1.258.795 1.177.287 795.319 165.163149.830 83.56579.531 4.2393.977,632 ,676 15.333 4.034 262

A-2-01 50.453 37.754 34.308 6.1756.175 5.0003.431 172172,680 ,909 - 1.569 -ROADE

A-2-02 31.015 29.098 23.261 7.5004.187 4.5002.326 121116,750 ,799 3.313 2.174 5VEIGUIÑA ALCABRE
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Anexo ó apartado 6.4.6. Listado de resumo 
xeral por Distritos de Solo Urbano e Sectores 
de Solo Urbanizable.

SUPERFICIE 
DELIMITADA 

(m²)(a):

SUPERFICIE 
COMPUTABLE AT 

(m²)(b):

SUPERFICIE 
TOTAL 

EDIFICABLE 
(m²c)(c):

SUPERFICIE 
VERDE 

OFERTADA:

SUPERFICIE 
VERDE EXIXIDA:

SUPERFICIE DE 
EQUIPAMENTOS 

OFERTADA:

SUPERFICIE DE 
EQUIPAMENTOS 

EXIXIDA:

PRAZAS DE 
APARCAMENTO 

OFERTADAS:

PRAZAS DE 
APARCAMENTO 

EXIXIDAS:

INDICE DE 
EDIFICABILIDADE

 BRUTA 
(m²c/m²s)(c/a):

EDIFICABILIDADE
 DE DISTRITO 

Art.49 LeI 9/2002 
(m²c/m²s)(c/b):

DIFERENCIA: DIFERENCIA: DIFERENCIA:

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DECEMBRO 2009

A-2-03 11.910 11.770 6.751 1.2181.215 670675 3434,567 ,574 3 -5 -FONTES

A-2-04 44.075 42.185 26.445 8.6054.760 2.6452.644 160132,600 ,627 3.845 1 28AMEIXEIRA

A-2-05 29.801 28.251 16.391 2.9802.980 1.6391.639 10082,550 ,580 - - 18VIÑAGRANDE

A-2-06 4.799 4.078 3.839 691691 384384 1919,800 ,941 - - -ROTEA

A-2-07 77.985 75.573 83.444 9.40015.020 5.0008.344 1904171,070 1,104 -5.620 -3.344 -227CRUCEIRO

A-2-08 22.539 19.785 16.228 2.9212.921 1.6231.623 8181,720 ,820 - - -PERTEGUEIRAS

A-2-09 39.138 38.853 31.310 5.6365.636 3.1313.131 157157,800 ,806 - - -SAMIL 1

A-2-10 24.410 23.246 14.646 2.6362.636 1.4651.465 9073,600 ,630 - - 17PEREIRAS

A-2-11 62.850 61.180 53.423 9.6169.616 4.0005.342 550267,850 ,873 - -1.342 283SAMIL 2

A-2-12 76.927 73.189 53.849 9.6939.693 -5.385 269269,700 ,736 - -5.385 -REDONDO

A-2-13 36.452 34.706 23.694 4.2654.265 3.6442.369 120118,650 ,683 - 1.275 2SAMIL-REDONDO

A-2-14 17.970 17.970 8.985 6.3001.797 -898 -45,500 ,500 4.503 -898 -45TOMADA

A-2-15 48.734 47.264 41.424 7.4567.456 -4.142 207207,850 ,876 - -4.142 -SAMIL 3

A-2-16 33.059 31.948 16.530 3.3063.306 1.6531.653 8383,500 ,517 - - -COMBRO

A-2-17 6.825 6.085 3.071 683682 307307 1515,450 ,505 1 - -CARRASQUEIRA

A-2-18 27.028 25.183 13.514 2.7032.703 1.3511.351 9368,500 ,537 - - 25BREADOURO

A-2-22 26.799 25.510 13.400 2.6802.680 1.8391.340 8067,500 ,525 - 499 13CARBALLAL

A-2-23 82.512 76.656 45.382 8.2518.251 7.0004.538 227227,550 ,592 - 2.462 -VERDEAL RIAL

A-2-24 23.419 21.489 10.539 3.7002.342 1.3171.054 5653,450 ,490 1.358 263 3CASAS (COMESAÑA)

A-2-25 36.571 34.541 18.286 3.7003.657 2.3581.829 9191,500 ,529 43 529 -TARRIO

A-2-26 131.690 122.008 65.845 13.16913.169 8.5036.584 409329,500 ,540 - 1.919 80TABERNA

A-2-27 140.567 133.536 66.066 15.29514.057 14.0006.607 330330,470 ,495 1.238 7.393 -LUZ  BOUZOS

A-2-28 12.268 10.828 5.521 1.6001.227 798552 2828,450 ,510 373 246 -PARROCHA  CORUXO

A-2-30 56.022 52.339 30.252 5.0005.602 4.5873.025 151151,540 ,578 -602 1.562 -BREADOURO2

A-2-31 37.395 34.355 35.525 8.8006.395 3.5533.553 178178,950 1,034 2.405 - -ALVARERZ-CORUXO

A-2-32 27.412 26.339 13.706 6.0512.741 6311.371 12969,500 ,520 3.310 -740 60MUIÑO DO VENTO

A-2-34 15.686 10.637 9.568 1.7221.722 957957 4848,610 ,900 - - -DUNAS

A-2-35 22.484 20.931 10.118 3.4102.248 1.0121.012 5151,450 ,483 1.162 - -CASÁS

1.345.114 1.260.010 846.301 178.629159.284 85.13584.629 4.4334.232TOTAL USO: ,629 ,672 19.345 506 201

1.345.114 1.260.010 846.301 178.629159.284 85.13584.629 4.4334.232SUBTOTAL: ,629 ,672 19.345 506 201

1.369.650 1.282.823 861.758 181.083161.738 85.62685.120 4.4834.271TOTAL DISTRITO: ,629 ,672 19.345 506 212

DISTRITO: 3
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Anexo ó apartado 6.4.6. Listado de resumo 
xeral por Distritos de Solo Urbano e Sectores 
de Solo Urbanizable.

SUPERFICIE 
DELIMITADA 

(m²)(a):

SUPERFICIE 
COMPUTABLE AT 

(m²)(b):

SUPERFICIE 
TOTAL 

EDIFICABLE 
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SUPERFICIE 
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OFERTADA:

SUPERFICIE 
VERDE EXIXIDA:

SUPERFICIE DE 
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EXIXIDA:

PRAZAS DE 
APARCAMENTO 

OFERTADAS:

PRAZAS DE 
APARCAMENTO 
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 BRUTA 
(m²c/m²s)(c/a):
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 DE DISTRITO 

Art.49 LeI 9/2002 
(m²c/m²s)(c/b):

DIFERENCIA: DIFERENCIA: DIFERENCIA:

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DECEMBRO 2009

USO INDUSTRIAL

AOD 52.876 49.396 25.182 5125.288 1.1191.058 6363,476 ,510 -4.776 61 -

A-3-30 52.876 49.396 25.182 5125.288 1.1191.058 6363,476 ,510 -4.776 61 -CEMITERIO

S/ORDENAR 38.776 50.513 25.592 3.8783.878 776776 6464,660 ,507 - - -

A-3-40 38.776 50.513 25.592 3.8783.878 776776 6464,660 ,507 - - -CAMPOSANCOS 1

91.652 99.909 50.774 4.3899.166 1.8941.834 127127TOTAL USO: ,554 ,508 -4.777 60 -

91.652 99.909 50.774 4.3899.166 1.8941.834 127127SUBTOTAL: ,554 ,508 -4.777 60 -

USO RESIDENCIAL

AOD 627.843 560.884 879.428 163.051158.298 54.81287.942 3.8734.3971,401 1,568 4.753 -33.130 -524

A-3-08 18.901 17.369 34.022 5.5006.124 1.7003.402 301701,800 1,959 -624 -1.702 -140ARTÍSTICA

A-3-10 17.364 16.057 24.370 4.1904.387 1.5002.437 651221,403 1,518 -197 -937 -57ESTURÁNS

A-3-12 110.402 100.058 142.087 32.00025.576 16.00014.209 4007101,287 1,420 6.424 1.791 -310TOMÁS ALONSO 1

A-3-13 128.161 109.527 167.891 42.00030.220 12.00016.789 9208391,310 1,533 11.780 -4.789 81TOMÁS ALONSO 2

A-3-14 104.121 92.615 142.985 25.73725.737 -14.298 8007151,373 1,544 - -14.298 85CHOUZO

A-3-18 106.120 95.912 135.834 25.50024.450 8.80013.583 9006791,280 1,416 1.050 -4.783 221ESPEDRIGADA

A-3-21 13.953 13.953 42.837 -7.711 2.0004.284 -2143,070 3,070 -7.711 -2.284 -214ALFAGEME

A-3-23 13.460 13.460 38.309 -6.896 -3.831 -1922,846 2,846 -6.896 -3.831 -192FENOSA(BALAÍDOS)

A-3-29 15.653 13.481 8.922 3.0001.606 1.000892 4745,570 ,662 1.394 108 2FONTE ALVITE

A-3-37 12.633 11.407 13.050 1.5002.349 -1.305 65651,033 1,144 -849 -1.305 -TOMÁS PAREDES 1

A-3-45 3.392 3.392 3.392 950611 -339 17171,000 1,000 339 -339 -RAPOSA

A-3-46 83.683 73.653 125.729 22.67522.631 11.81212.573 6296291,502 1,707 44 -761 -CARBALLA

S/ORDENAR 896.903 868.029 693.094 139.423125.864 77.34769.309 3.4643.467,773 ,798 13.559 8.038 -3

A-3-01 3.856 3.856 1.030 2.312386 369103 -5,267 ,267 1.926 266 -5BOUZAS CASIANO

A-3-02 6.055 6.055 9.871 1.8391.777 -987 49491,630 1,630 62 -987 -FIGUEIRAS

A-3-03 3.825 3.036 4.590 1.000826 -459 23231,200 1,512 174 -459 -SAN GREGORIO 1

A-3-04 2.264 1.847 5.715 -1.029 -572 29292,525 3,094 -1.029 -572 -SAN GREGORIO 2

A-3-05 6.047 6.047 5.140 1.598925 514514 2626,850 ,850 673 - -ANIMAS 1

A-3-06 962 962 1.347 242242 135135 771,400 1,400 - - -ANIMAS 2

A-3-07 2.882 2.882 4.323 778778 432432 22221,500 1,500 - - -GARCÍA PICHER

A-3-09 1.750 1.750 1.750 315315 175175 991,000 1,000 - - -NUÑEZ BALBOA

A-3-11 5.763 5.267 4.322 778778 432432 2222,750 ,821 - - -PARDAIÑA

A-3-15 19.949 19.591 14.962 2.6932.693 1.4961.496 7575,750 ,764 - - -TOMÁS PAREDES
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Anexo ó apartado 6.4.6. Listado de resumo 
xeral por Distritos de Solo Urbano e Sectores 
de Solo Urbanizable.
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DECEMBRO 2009

A-3-16 92.416 83.737 83.174 14.97114.971 15.0008.317 416416,900 ,993 - 6.683 -FIGUEIRIDO

A-3-17 14.422 13.731 12.259 3.1922.207 1.2261.226 6161,850 ,893 985 - -MANUEL DE CASTRO

A-3-19 7.528 5.986 10.614 1.9111.911 -1.061 53531,410 1,773 - -1.061 -ALEXANDRE BÓVEDA

A-3-20 6.960 6.113 8.700 1.5661.566 -870 44441,250 1,423 - -870 -PINAL ADENTRO

A-3-24 28.638 26.091 30.070 5.4135.413 7.2503.007 1501501,050 1,153 - 4.243 -PEREIRÓ

A-3-25 58.193 53.439 55.283 13.0009.951 5.5285.528 276276,950 1,035 3.049 - -CAÑIZA

A-3-26 33.158 28.967 19.895 7.5153.581 2.0081.989 10099,600 ,687 3.934 19 1TELLEIRA-SABARÍS

A-3-27 7.272 7.234 4.000 2.225727 400400 2020,550 ,553 1.498 - -TELLEIRA-CAMPOS

A-3-31 109.665 110.124 71.831 12.93012.930 7.1837.183 359359,655 ,652 - - -IGREXA-SANÍN

A-3-33 114.064 110.425 65.587 11.80611.806 11.7096.559 328328,575 ,594 - 5.150 -MONTE FALCOA

A-3-34 40.220 36.638 23.328 4.1994.199 2.3332.333 117117,580 ,637 - - -FALCOA

A-3-35 33.449 33.449 45.467 11.9558.184 1.5134.547 2272271,359 1,359 3.771 -3.034 -PEPRI BOUZAS

A-3-36 7.511 6.582 13.370 1.5002.407 -1.337 67671,780 2,031 -907 -1.337 -CORUÑA

A-3-38 53.589 51.068 32.153 5.7885.788 3.2153.215 161161,600 ,630 - - -IGREXA 2

A-3-39 24.952 22.068 12.476 2.4952.495 1.2481.248 6262,500 ,565 - - -SANIN 2

A-3-41 71.242 83.322 40.608 7.3097.309 4.0614.061 203203,570 ,487 - - -IGREXA 3

A-3-42 74.839 72.304 41.161 7.4847.484 8.1164.116 206206,550 ,569 - 4.000 -SANIN 3

A-3-43 42.106 45.570 20.211 5.9314.211 2.0212.021 101101,480 ,444 1.720 - -IGREXA 4

A-3-47 14.768 13.008 35.916 3.9486.465 4713.592 1811802,432 2,761 -2.517 -3.121 1ESTACIO

A-3-49 3.657 2.598 5.120 1.133922 512512 26261,400 1,971 211 - -POZOS

A-3-50 4.901 4.282 8.822 1.6001.588 -882 44441,800 2,060 12 -882 -PROA

1.524.746 1.428.913 1.572.522 302.474284.162 132.160157.251 7.3377.864TOTAL USO: 1,031 1,101 18.312 -25.091 -527

USO TERCIARIO XERAL

S/ORDENAR 130.242 65.646 97.682 -13.024 28.3062.605 1.009391,750 1,488 -13.024 25.701 618

A-3-22 130.242 65.646 97.682 -13.024 28.3062.605 1.009391,750 1,488 -13.024 25.701 618BALAIDOS

130.242 65.646 97.682 -13.024 28.3062.605 1.009391TOTAL USO: ,750 1,488 -13.024 25.701 618

1.654.988 1.494.559 1.670.203 302.475297.186 160.466159.856 8.3468.255SUBTOTAL: 1,009 1,118 5.289 610 91

1.746.640 1.594.468 1.720.978 306.864306.352 162.360161.690 8.4738.382TOTAL DISTRITO: ,985 1,079 512 670 91

DISTRITO: 4

USO INDUSTRIAL

S/ORDENAR 116.150 103.122 150.995 -11.615 2.3232.323 3773771,300 1,464 -11.615 - -

A-4-44 116.150 103.122 150.995 -11.615 2.3232.323 3773771,300 1,464 -11.615 - -RAVISO INDUSTRIAL

116.150 103.122 150.995 -11.615 2.3232.323 377377TOTAL USO: 1,300 1,464 -11.615 - -
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Anexo ó apartado 6.4.6. Listado de resumo 
xeral por Distritos de Solo Urbano e Sectores 
de Solo Urbanizable.
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116.150 103.122 150.995 -11.615 2.3232.323 377377SUBTOTAL: 1,300 1,464 -11.615 - -

USO RESIDENCIAL

AOD 1.282.542 1.092.049 1.235.889 274.002223.247 134.799123.589 8.5896.179,964 1,132 50.755 11.210 2.410

A-4-03 4.613 4.613 6.920 1.0011.246 300692 11351,500 1,500 -245 -392 -24CHILE

A-4-04 59.455 35.221 115.343 22.00020.762 -11.534 7005771,940 3,275 1.238 -11.534 123BEIRAMAR

A-4-05 21.645 19.240 21.645 3.9023.896 2.1642.164 751081,000 1,125 6 -1 -33HISPANIDADE

A-4-06 38.114 14.753 62.651 14.70811.277 -6.265 6003131,644 4,247 3.431 -6.265 287PRAZA DE ESPAÑA

A-4-08 8.324 7.315 11.654 2.1002.098 -1.165 31581,400 1,593 2 -1.165 -27COLOMBIA 2 

A-4-13 72.947 64.310 82.138 21.00014.785 11.0008.214 1.6004111,126 1,277 6.215 2.786 1.189A PASTORA CARMEN

A-4-25 53.376 45.709 60.602 9.60010.908 5.8006.060 1633031,135 1,326 -1.308 -260 -140MANTELAS

A-4-28 10.343 7.212 12.408 3.0532.233 -1.241 39621,200 1,720 820 -1.241 -23CEBOLEIRA

A-4-29 78.702 40.096 39.351 11.0187.870 30.0003.935 200197,500 ,981 3.148 26.065 3SANTA CRISTINA

A-4-33 130.190 112.473 152.583 40.00027.465 23.00015.258 2.0007631,172 1,357 12.535 7.742 1.237RIOBO

A-4-34 110.968 103.469 129.166 17.00023.250 8.00012.917 4376461,164 1,248 -6.250 -4.917 -209SALGUEIRA

A-4-37 253.617 262.139 201.879 60.00036.338 20.20020.188 1.4091.009,796 ,770 23.662 12 400OFIMÁTICO

A-4-40 104.083 84.099 72.858 13.00013.114 7.2007.286 367364,700 ,866 -114 -86 3BARRIOS 1

A-4-41 63.540 59.870 44.478 18.0008.006 4.5004.448 175222,700 ,743 9.994 52 -47BARRIOS 2

A-4-45 120.483 98.939 96.386 11.50017.350 11.9879.639 302482,800 ,974 -5.850 2.348 -180GANDARÓN

A-4-46 27.346 23.243 32.815 5.9005.907 3.4003.282 1641641,200 1,412 -7 118 -CATABOI

A-4-47 21.418 18.495 24.309 4.3764.376 2.4302.431 1371221,135 1,314 - -1 15FREIXEIRO

A-4-48 71.617 64.036 43.263 11.0357.787 3.0194.326 80216,604 ,676 3.248 -1.307 -136PONTENOVA

A-4-49 24.997 21.918 18.000 3.2403.240 1.8001.800 9090,720 ,821 - - -LAGARES

A-4-74 6.764 4.899 7.440 1.5691.339 -744 9371,100 1,519 230 -744 -28COLOMBIA 1

S/ORDENAR 1.696.928 1.513.689 1.528.612 285.771275.152 146.463152.862 7.8097.647,901 1,010 10.619 -6.399 162

A-4-01 23.564 21.302 58.201 3.38010.476 -5.820 3002912,470 2,732 -7.096 -5.820 9BARRIO DO CURA

A-4-07 47.161 44.322 68.289 9.24212.292 3.9286.829 4483411,448 1,541 -3.050 -2.901 107SAN ROQUE

A-4-09 6.356 5.054 17.930 -3.227 -1.793 13902,821 3,548 -3.227 -1.793 -77CALVARIO 6

A-4-10 5.216 4.376 7.563 -1.361 -756 38381,450 1,728 -1.361 -756 -CALVARIO 5

A-4-12 7.581 4.859 12.130 2.1832.183 1.2131.213 61611,600 2,496 - - -CONCHEIRO

A-4-15 45.197 41.647 54.236 9.7639.763 5.4245.424 2712711,200 1,302 - - -SAN ROQUE 1

A-4-16 7.358 6.558 7.358 1.3241.324 736736 37371,000 1,122 - - -SAN ROQUE 2

A-4-17 28.864 24.995 44.739 8.0538.053 4.4744.474 2242241,550 1,790 - - -CALVARIO 1
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A-4-18 12.460 11.993 18.690 3.3643.364 1.8691.869 93931,500 1,558 - - -CALVARIO 3

A-4-19 7.013 6.006 8.416 -1.515 -842 42421,200 1,401 -1.515 -842 -CALVARIO 4

A-4-20 58.207 50.837 44.237 7.9637.963 6.5004.424 221221,760 ,870 - 2.076 -CURROS 3

A-4-21 16.998 15.635 17.848 3.2133.213 1.7851.785 89891,050 1,142 - - -CAMBESES  2

A-4-22 92.612 77.843 84.740 18.72815.253 9.0058.474 501424,915 1,089 3.475 531 77CAMBESES 1

A-4-23 81.992 69.763 93.471 16.82516.825 9.3479.347 4674671,140 1,340 - - -COUTADA NOVA

A-4-24 5.933 4.760 6.599 -1.188 -660 21331,112 1,386 -1.188 -660 -12REGUEIRO

A-4-26 28.764 26.266 34.517 6.2136.213 3.4523.452 1731731,200 1,314 - - -BAIXADA Á SAN ROQUE

A-4-27 19.763 16.872 32.609 5.8705.870 3.2613.261 1631631,650 1,933 - - -CALVARIO 2

A-4-30 104.117 91.432 91.623 13.49216.492 8.6889.162 458458,880 1,002 -3.000 -474 -CURROS 1

A-4-31 39.005 36.010 39.005 7.0217.021 3.9013.900 1951951,000 1,083 - 1 -CURROS  2

A-4-35 16.646 14.637 14.981 2.6972.697 1.4981.498 7575,900 1,024 - - -NUDO

A-4-38 18.250 17.436 10.950 2.1461.971 1.0951.095 5555,600 ,628 175 - -NAIA 1

A-4-39 43.611 39.335 26.167 4.7104.710 2.6172.617 131131,600 ,665 - - -NAIA 2

A-4-42 41.086 34.457 46.016 8.2838.283 4.6024.602 2302301,120 1,335 - - -QUIRÓS

A-4-51 49.132 42.446 33.410 6.0146.014 -3.341 179167,680 ,787 - -3.341 12RAVISO-MIRAFLORES

A-4-52 119.631 111.611 93.312 16.79616.796 9.3319.331 467467,780 ,836 - - -MIRAFLORES

A-4-57 169.638 150.186 119.572 39.18321.523 11.40511.957 700598,705 ,796 17.660 -552 102CASTRELIÑOS 

A-4-58 50.278 43.776 38.714 6.9696.969 3.8713.871 194194,770 ,884 - - -LAXE 1

A-4-60 98.813 91.861 71.145 18.46812.806 9.0037.115 356356,720 ,774 5.662 1.888 -VILOURA

A-4-61 70.103 66.483 49.072 8.8338.833 11.0574.907 245245,700 ,738 - 6.150 -LAXE 2

A-4-62 95.241 87.934 60.500 15.05210.890 7.4376.050 303303,635 ,688 4.162 1.387 -PAZO

A-4-63 17.375 17.375 15.638 4.4492.815 1.5641.564 7878,900 ,900 1.634 - -CANICOUVA CASTRELOS

A-4-64 76.253 65.698 49.564 8.9228.922 4.9564.956 248248,650 ,754 - - -PARDARILLA 1

A-4-65 32.984 30.631 19.131 3.4443.444 1.9131.913 9696,580 ,625 - - -POUSA

A-4-66 31.901 28.033 19.779 3.5603.560 1.9781.978 9999,620 ,706 - - -PARDARILLA 2

A-4-67 25.456 21.509 15.274 2.7492.749 1.5271.527 7676,600 ,710 - - -PARDARILLA 3

A-4-68 25.657 23.002 20.526 3.6953.695 2.0532.053 103103,800 ,892 - - -SANTA CRISTINA (ROTONDA)

A-4-70 17.352 14.849 14.749 2.6552.655 1.4751.475 7474,850 ,993 - - -PATEIRA

A-4-71 10.381 8.008 10.900 1.9621.962 1.0901.090 55551,050 1,361 - - -RAMON  NIETO 3

A-4-72 42.000 39.198 44.100 7.9967.938 4.4104.410 2212211,050 1,125 58 - -SEVERINO COBAS

A-4-73 6.979 4.694 12.911 5562.324 -1.291 9651,850 2,751 -1.768 -1.291 -56PAZOS

2.979.470 2.605.738 2.764.502 559.773498.399 281.263276.451 16.39813.826TOTAL USO: ,928 1,061 61.374 4.812 2.572
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Anexo ó apartado 6.4.6. Listado de resumo 
xeral por Distritos de Solo Urbano e Sectores 
de Solo Urbanizable.

SUPERFICIE 
DELIMITADA 

(m²)(a):

SUPERFICIE 
COMPUTABLE AT 

(m²)(b):

SUPERFICIE 
TOTAL 

EDIFICABLE 
(m²c)(c):

SUPERFICIE 
VERDE 

OFERTADA:

SUPERFICIE 
VERDE EXIXIDA:

SUPERFICIE DE 
EQUIPAMENTOS 

OFERTADA:

SUPERFICIE DE 
EQUIPAMENTOS 

EXIXIDA:

PRAZAS DE 
APARCAMENTO 

OFERTADAS:

PRAZAS DE 
APARCAMENTO 

EXIXIDAS:

INDICE DE 
EDIFICABILIDADE

 BRUTA 
(m²c/m²s)(c/a):

EDIFICABILIDADE
 DE DISTRITO 

Art.49 LeI 9/2002 
(m²c/m²s)(c/b):

DIFERENCIA: DIFERENCIA: DIFERENCIA:

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DECEMBRO 2009

USO TERCIARIO XERAL

AOD 114.740 65.812 155.206 27.29411.474 4.6962.294 1.1756211,353 2,358 15.820 2.402 554

A-4-36 56.919 16.015 77.148 11.0145.692 3.3751.138 7853091,355 4,817 5.322 2.237 476ESTACIÓN-CÁRCERE

A-4-76 57.821 49.797 78.058 16.2805.782 1.3201.156 3903121,350 1,568 10.498 164 78SEARA

114.740 65.812 155.206 27.29411.474 4.6962.294 1.175621TOTAL USO: 1,353 2,358 15.820 2.402 554

3.094.210 2.671.550 2.919.708 587.067509.873 285.958278.745 17.57314.447SUBTOTAL: ,944 1,093 77.194 7.213 3.126

3.210.360 2.774.672 3.070.703 587.067521.488 288.281281.068 17.95014.824TOTAL DISTRITO: ,956 1,107 65.579 7.213 3.126

DISTRITO: 5

USO RESIDENCIAL

AOD 243.534 206.076 228.020 38.07841.044 12.59122.801 8791.138,936 1,106 -2.966 -10.210 -259

A-5-11 73.513 65.036 57.326 12.00010.319 2.7905.733 303287,780 ,881 1.681 -2.943 16CORBAL 1

A-5-12 65.302 58.220 47.293 8.0008.513 7.0004.729 224236,724 ,812 -513 2.271 -12CORBAL 2

A-5-17 12.348 9.209 12.481 3.5192.247 -1.248 32621,011 1,355 1.272 -1.248 -30PURIFICACIÓN SAAVEDRA

A-5-39 36.254 25.990 36.443 1.6006.560 -3.644 1821821,005 1,402 -4.960 -3.644 -VÍA NORTE

A-5-41 12.408 9.319 12.408 3.5002.233 1.2701.241 45621,000 1,331 1.267 29 -17BEIRAS

A-5-48 12.341 10.241 14.747 2.2002.655 5751.475 30741,195 1,440 -455 -900 -44COTOMONDONGO

A-5-49 5.672 5.064 6.813 1.1301.226 -681 12341,201 1,345 -96 -681 -22PINO-SAN XOSÉ

A-5-50 4.245 3.651 5.030 964905 -503 -251,185 1,378 59 -503 -25SAN XOSÉ

A-5-54 10.130 8.402 9.624 1.7201.732 955962 4848,950 1,145 -12 -7 -TOLEDO 1

A-5-58 4.242 3.865 5.090 1.007916 -509 -251,200 1,317 91 -509 -25EXTREMADURA

A-5-71 6.191 6.191 18.100 2.4383.258 -1.810 -902,924 2,924 -820 -1.810 -90METALÚRXICA

A-5-72 888 888 2.664 -480 -266 3133,000 3,000 -480 -266 -10CANADELO ALTO

S/ORDENAR 2.053.537 1.767.644 1.574.584 298.526283.729 170.051157.460 7.9437.873,767 ,891 14.797 12.591 70

A-5-01 16.901 13.167 12.676 2.2822.282 1.2681.268 6363,750 ,963 - - -RIVEIRA

A-5-03 52.597 37.365 39.448 11.0667.101 5.0373.945 197197,750 1,056 3.965 1.092 -RIOS 4

A-5-04 147.489 122.967 88.493 15.92915.929 8.8498.849 442442,600 ,720 - - -ÁNIMAS

A-5-05 101.303 88.741 78.510 14.89914.132 9.6667.851 393393,775 ,885 767 1.815 -RIOS 1

A-5-06 52.829 49.470 29.637 5.3355.335 2.9642.964 148148,561 ,599 - - -GONDESENDE

A-5-07 54.926 48.129 43.941 8.6507.909 5.2504.394 220220,800 ,913 741 856 -RIOS 3

A-5-08 74.229 52.467 48.249 10.8688.685 7.8714.825 241241,650 ,920 2.183 3.046 -FERREIRA

A-5-09 48.000 42.258 28.800 5.1845.184 2.8802.880 144144,600 ,682 - - -PINGÜE

A-5-10 56.229 50.592 44.983 8.0978.097 4.4984.498 225225,800 ,889 - - -PUGARIIÑO
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Anexo ó apartado 6.4.6. Listado de resumo 
xeral por Distritos de Solo Urbano e Sectores 
de Solo Urbanizable.

SUPERFICIE 
DELIMITADA 

(m²)(a):

SUPERFICIE 
COMPUTABLE AT 

(m²)(b):

SUPERFICIE 
TOTAL 

EDIFICABLE 
(m²c)(c):

SUPERFICIE 
VERDE 

OFERTADA:
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VERDE EXIXIDA:
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EQUIPAMENTOS 
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EQUIPAMENTOS 

EXIXIDA:

PRAZAS DE 
APARCAMENTO 

OFERTADAS:

PRAZAS DE 
APARCAMENTO 

EXIXIDAS:

INDICE DE 
EDIFICABILIDADE

 BRUTA 
(m²c/m²s)(c/a):
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 DE DISTRITO 

Art.49 LeI 9/2002 
(m²c/m²s)(c/b):

DIFERENCIA: DIFERENCIA: DIFERENCIA:

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DECEMBRO 2009

A-5-13 50.533 40.711 32.846 5.9125.912 3.2853.285 164164,650 ,807 - - -TRAPA

A-5-14 74.171 63.836 50.807 10.0009.145 5.1005.081 254254,685 ,796 855 19 -PARADELA

A-5-15 34.833 30.761 19.681 3.5433.543 1.9681.968 9898,565 ,640 - - -TRAÍDA DE AUGAS

A-5-18 5.229 4.317 7.321 8001.318 -732 37371,400 1,696 -518 -732 -CAMPANA

A-5-19 87.604 76.967 61.323 15.00011.038 6.5006.132 307307,700 ,797 3.962 368 -BALBARDA

A-5-20 18.415 16.256 17.494 3.1493.149 1.7491.749 8787,950 1,076 - - -BOÁN

A-5-21 21.876 18.204 15.313 2.7562.756 1.5311.531 7777,700 ,841 - - -XUNCAL

A-5-22 15.906 13.401 24.286 2.5004.371 -2.429 801211,527 1,812 -1.871 -2.429 -41BUENOS AIRES

A-5-23 45.928 41.064 39.039 7.0277.027 6.0003.904 195195,850 ,951 - 2.096 -ROBLEDA

A-5-24 15.459 13.484 14.514 2.6122.612 1.4511.451 7373,939 1,076 - - -BUXO

A-5-25 52.993 43.815 37.095 7.0006.677 3.8003.710 200185,700 ,847 323 90 15RORIS 1

A-5-26 20.686 18.638 17.583 3.1653.165 1.7581.758 8888,850 ,943 - - -TROBOS

A-5-27 12.313 11.755 13.807 2.4852.485 1.3811.381 69691,121 1,175 - - -AMIEIRO

A-5-28 15.726 13.739 14.153 2.5482.548 1.4151.415 7171,900 1,030 - - -FLORES

A-5-29 40.705 33.471 37.688 6.7846.784 3.7693.769 188188,926 1,126 - - -FRIÁN

A-5-30 22.782 18.776 15.492 4.0002.789 2.0001.549 7777,680 ,825 1.211 451 -PARADELA 1

A-5-31 129.325 113.298 103.460 18.62318.623 10.34610.346 517517,800 ,913 - - -POULO

A-5-32 16.723 15.389 18.905 3.4033.403 1.8911.891 95951,130 1,228 - - -TRAVESÍA-COUTADAS

A-5-33 12.057 10.060 16.880 3.0383.038 1.6881.688 84841,400 1,678 - - -ASTURIAS

A-5-34 14.950 13.672 18.439 3.1113.319 1.7281.844 86921,233 1,349 -208 -116 -6MONTECELO ALTO 1 

A-5-35 18.647 18.134 22.376 3.0004.028 2.5002.238 1121121,200 1,234 -1.028 262 -PINELAS

A-5-36 42.201 38.821 37.981 6.8376.837 5.1623.798 190190,900 ,978 - 1.364 -BAIXADA Á FONTE

A-5-37 57.227 44.589 51.504 12.5009.271 7.5005.150 450258,900 1,155 3.229 2.350 192TRAVESÍA-ARAGÓN

A-5-38 49.764 43.895 53.605 9.8599.649 8.9225.361 1762681,077 1,221 210 3.561 -92CANADELO

A-5-42 3.541 2.911 2.125 382382 212212 1111,600 ,730 - - -DEVESA

A-5-43 56.311 49.347 45.049 8.1098.109 4.5054.505 225225,800 ,913 - - -SAN XOÁN

A-5-44 18.422 17.432 9.211 1.8421.842 921921 4646,500 ,528 - - -SAN PAIO 1

A-5-45 93.612 84.715 56.167 10.42910.110 6.9865.617 281281,600 ,663 319 1.369 -ROTEA DE ARRIBA

A-5-46 52.637 42.816 31.582 5.6855.685 3.1583.158 158158,600 ,738 - - -ALBORADA 1

A-5-51 29.091 24.128 27.636 4.9754.975 2.7642.764 138138,950 1,145 - - -TOXAL

A-5-52 26.151 23.895 23.536 4.2364.236 2.3542.354 118118,900 ,985 - - -PADRE CELSO

A-5-53 24.822 21.003 32.517 5.8535.853 -3.252 1631631,310 1,548 - -3.252 -REDOMEIRA
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Anexo ó apartado 6.4.6. Listado de resumo 
xeral por Distritos de Solo Urbano e Sectores 
de Solo Urbanizable.

SUPERFICIE 
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DIFERENCIA: DIFERENCIA: DIFERENCIA:

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DECEMBRO 2009

A-5-55 17.667 14.271 15.017 2.7032.703 1.5021.502 7575,850 1,052 - - -TOLEDO 2

A-5-56 40.608 37.599 24.365 4.3864.386 2.4362.436 122122,600 ,648 - - -SAMPAIO 2

A-5-57 39.898 36.434 25.934 4.6684.668 2.5932.593 130130,650 ,712 - - -ALBORADA 2

A-5-59 20.418 18.102 19.397 3.4913.491 1.9401.940 9797,950 1,072 - - -POMBAL

A-5-60 32.570 29.543 17.914 3.2573.257 1.7911.791 9090,550 ,606 - - -SAMPAIO 3

A-5-61 7.916 7.456 4.354 792792 435435 2222,550 ,584 - - -SAMPAIO 4

A-5-62 29.806 28.472 18.778 3.5493.380 1.8781.878 9494,630 ,660 169 - -SUBRIDE

A-5-63 28.573 22.595 17.572 3.5003.163 2.0001.757 8888,615 ,778 337 243 -SAMPAIO 5

A-5-65 24.670 22.239 24.670 4.4414.441 2.4672.467 1231231,000 1,109 - - -RAMON NIETO 1

A-5-66 18.598 15.727 18.598 3.5013.348 2.0001.860 95931,000 1,183 153 140 2SAMPAIO 6

A-5-68 7.670 6.750 3.835 767767 384384 1919,500 ,568 - -1 -RORÍS 2 

2.297.071 1.973.720 1.802.604 336.603324.773 182.642180.261 8.8229.011TOTAL USO: ,785 ,913 11.830 2.381 -189

USO TERCIARIO XERAL

AOD 150.950 120.853 206.553 39.00015.095 5.4003.019 1.3258261,368 1,709 23.905 2.381 499

A-5-16 150.950 120.853 206.553 39.00015.095 5.4003.019 1.3258261,368 1,709 23.905 2.381 499GUIXAR

150.950 120.853 206.553 39.00015.095 5.4003.019 1.325826TOTAL USO: 1,368 1,709 23.905 2.381 499

USO TERCIARIO HOTELEIRO

AOD 24.368 3.242 20.295 1.3003.653 -2.029 400101,833 6,260 -2.353 -2.029 299

A-5-47 24.368 3.242 20.295 1.3003.653 -2.029 400101,833 6,260 -2.353 -2.029 299ESTACION-INTERMODAL

24.368 3.242 20.295 1.3003.653 -2.029 400101TOTAL USO: ,833 6,260 -2.353 -2.029 299

2.472.389 2.097.815 2.029.452 376.903343.521 188.042185.309 10.5479.938SUBTOTAL: ,821 ,967 33.382 2.733 609

2.472.389 2.097.815 2.029.452 376.903343.521 188.042185.309 10.5479.938TOTAL DISTRITO: ,821 ,967 33.382 2.733 609

DISTRITO: 6

USO RESIDENCIAL

S/ORDENAR 1.002.366 908.615 448.405 106.546100.738 45.74744.839 2.2412.241,447 ,494 5.808 908 -

A-6-01 51.052 44.509 22.973 5.1055.105 2.2972.297 115115,450 ,516 - - -IGREXA-MATAMÁ

A-6-02 29.771 28.247 15.332 4.6502.977 2.0001.533 7777,515 ,543 1.673 467 -IGREXA 3

A-6-03 50.222 48.891 25.613 7.0005.022 3.0002.561 128128,510 ,524 1.978 439 -IGREXA 4

A-6-05 11.193 9.989 5.597 1.8151.119 560560 2828,500 ,560 696 - -CANTEIRA

A-6-07 18.233 18.033 8.934 1.8231.823 893893 4545,490 ,495 - - -RIBELAS 1

A-6-08 28.476 27.614 13.384 2.8482.848 1.3381.338 6767,470 ,485 - - -RIBELAS 2

A-6-09 41.174 39.479 18.528 4.1174.117 1.8531.853 9393,450 ,469 - - -LAGARELLA 1

A-6-10 31.631 30.582 13.601 3.1633.163 1.3601.360 6868,430 ,445 - - -BEIRÁN 1 
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Anexo ó apartado 6.4.6. Listado de resumo 
xeral por Distritos de Solo Urbano e Sectores 
de Solo Urbanizable.
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DECEMBRO 2009

A-6-12 115.292 108.418 54.187 11.52911.529 5.4195.419 271271,470 ,500 - - -BEIRÁN

A-6-15 63.933 55.095 27.491 6.3936.393 2.7492.749 137137,430 ,499 - - -CARREGAL

A-6-17 11.642 10.263 4.657 1.1641.164 466466 2323,400 ,454 - - -IGREXA 2

A-6-19 19.959 18.242 7.984 1.9961.996 798798 4040,400 ,438 - - -REGUEIRO

A-6-20 12.683 11.729 5.073 1.2681.268 507507 2525,400 ,433 - - -REGUEIRO 1

A-6-21 8.035 7.584 3.214 804804 321321 1616,400 ,424 -1 - -IGREXA

A-6-22 33.368 27.847 12.346 3.3373.337 1.2351.235 6262,370 ,443 - - -BERTOLOS

A-6-23 13.120 11.575 4.854 1.3121.312 485485 2424,370 ,419 - - -REGUEIRO 2

A-6-24 14.566 12.333 6.263 1.4571.457 626626 3131,430 ,508 - - -PORTAL

A-6-25 12.555 12.016 5.650 1.2561.256 565565 2828,450 ,470 -1 - -FOXO

A-6-28 8.728 8.129 3.491 873873 349349 1717,400 ,429 - - -BARROCAS

A-6-29 29.832 27.180 12.828 2.9832.983 1.2831.283 6464,430 ,472 - - -BARROCAS 1

A-6-31 23.224 23.224 10.451 2.3222.322 1.0451.045 5252,450 ,450 - - -POMBA 1

A-6-32 203.668 172.073 81.467 20.36720.367 8.1478.147 407407,400 ,473 - - -GARRIDA

A-6-34 64.238 57.331 28.907 7.8856.424 2.8912.891 145145,450 ,504 1.461 - -SEOANE 2

A-6-35 23.527 20.485 10.822 2.3532.353 1.0821.082 5454,460 ,528 - - -IGREXA 3

A-6-36 13.830 13.016 6.362 1.3831.383 636636 3232,460 ,489 - - -RIBELAS 3

A-6-37 14.333 13.054 10.750 1.9351.935 1.0751.075 5454,750 ,823 - - -CARNEIRAS 1

A-6-38 12.090 10.813 6.650 1.2091.209 665665 3333,550 ,615 - - -CARNEIRAS 2

A-6-39 41.991 40.864 20.996 4.1994.199 2.1002.100 105105,500 ,514 - - -BARXA

1.002.366 908.615 448.405 106.546100.738 45.74744.839 2.2412.241TOTAL USO: ,447 ,494 5.808 908 -

1.002.366 908.615 448.405 106.546100.738 45.74744.839 2.2412.241SUBTOTAL: ,447 ,494 5.808 908 -

1.002.366 908.615 448.405 106.546100.738 45.74744.839 2.2412.241TOTAL DISTRITO: ,447 ,494 5.808 908 -

DISTRITO: 7

USO INDUSTRIAL

S/ORDENAR 17.642 14.822 11.820 1.8001.764 353353 3030,670 ,797 36 - -

A-7-24 17.642 14.822 11.820 1.8001.764 353353 3030,670 ,797 36 - -SEIXIÑOS

17.642 14.822 11.820 1.8001.764 353353 3030TOTAL USO: ,670 ,797 36 - -

17.642 14.822 11.820 1.8001.764 353353 3030SUBTOTAL: ,670 ,797 36 - -

USO RESIDENCIAL

S/ORDENAR 696.310 623.550 316.018 76.62769.791 33.17431.600 1.5801.580,454 ,507 6.836 1.574 -

A-7-03 10.298 9.803 4.634 1.0301.030 463463 2323,450 ,473 - - -MOSTEIRO 2

A-7-04 14.458 14.458 7.374 3.0001.446 810737 3737,510 ,510 1.554 73 -CEMITERIO
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Anexo ó apartado 6.4.6. Listado de resumo 
xeral por Distritos de Solo Urbano e Sectores 
de Solo Urbanizable.

SUPERFICIE 
DELIMITADA 
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SUPERFICIE 
COMPUTABLE AT 

(m²)(b):
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EDIFICABILIDADE
 DE DISTRITO 

Art.49 LeI 9/2002 
(m²c/m²s)(c/b):

DIFERENCIA: DIFERENCIA: DIFERENCIA:

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DECEMBRO 2009

A-7-05 35.139 33.171 18.624 3.7143.514 1.9131.862 9393,530 ,561 200 51 -MANDIN

A-7-06 6.020 4.986 4.214 1.200759 -421 2121,700 ,845 441 -421 -MOSTEIRO

A-7-07 20.251 19.071 9.113 2.1002.025 1.000911 4646,450 ,478 75 89 -BREA

A-7-08 50.057 48.269 26.530 5.0065.006 3.0002.653 133133,530 ,550 - 347 -EIFONSO

A-7-09 22.446 20.014 10.101 2.2562.245 1.0651.010 5151,450 ,505 11 55 -SAA

A-7-13 13.998 13.613 6.299 1.4251.400 854630 3131,450 ,463 25 224 -ESPEDRAS

A-7-15 69.290 65.780 31.181 6.9426.929 3.1243.118 156156,450 ,474 13 6 -BARALLAS

A-7-16 26.483 23.365 11.917 2.8962.648 1.3541.192 6060,450 ,510 248 162 -MARINASIA

A-7-17 30.377 28.995 13.670 3.1003.038 1.4001.367 6868,450 ,471 62 33 -COUTO

A-7-18 25.056 23.288 11.776 2.5062.506 1.2001.178 5959,470 ,506 - 22 -CHABARRAS

A-7-19 55.067 48.318 23.679 5.6655.507 2.5552.368 118118,430 ,490 158 187 -RIOMAO

A-7-20 22.108 21.706 8.843 4.0312.211 934884 4444,400 ,407 1.820 50 -CARBALLAL

A-7-22 12.962 9.647 5.185 1.3001.296 518518 2626,400 ,537 4 - -DORNELAS

A-7-23 10.730 10.400 4.829 1.0991.073 483483 2424,450 ,464 26 - -COUTADA

A-7-25 14.556 13.965 6.259 2.5001.456 626626 3131,430 ,448 1.044 - -COCHO

A-7-27 44.298 38.823 19.048 4.5004.430 2.0001.905 9595,430 ,491 70 95 -BABIO

A-7-28 17.828 16.686 8.023 1.8011.783 900802 4040,450 ,481 18 98 -CASTIÑEIRAS

A-7-29 8.583 8.208 3.862 900858 400386 1919,450 ,471 42 14 -LAMEIRO

A-7-30 14.192 12.897 6.386 1.4611.419 653639 3232,450 ,495 42 14 -LARANXO

A-7-32 25.531 24.681 10.723 2.5672.553 1.0781.072 5454,420 ,434 14 6 -PENA

A-7-34 17.936 17.510 7.712 2.0001.794 1.018771 3939,430 ,440 206 247 -PEDROSA

A-7-35 37.088 34.341 14.835 3.8003.709 1.5001.484 7474,400 ,432 91 16 -QUINTIAN

A-7-37 91.558 61.555 41.201 9.8319.156 4.3244.120 206206,450 ,669 675 204 -SEOANE 1

696.310 623.550 316.018 76.62769.791 33.17431.600 1.5801.580TOTAL USO: ,454 ,507 6.836 1.574 -

USO TERCIARIO XERAL

AOD 74.636 62.467 101.385 14.1447.464 -1.493 484061,358 1,623 6.680 -1.493 -358

A-7-02 74.636 62.467 101.385 14.1447.464 -1.493 484061,358 1,623 6.680 -1.493 -358RECARÉ

S/ORDENAR 28.890 20.322 7.223 3.5642.889 782578 59329,250 ,355 675 204 564

A-7-38 28.890 20.322 7.223 3.5642.889 782578 59329,250 ,355 675 204 564ARIEIRO

103.526 82.789 108.607 17.70810.353 7822.071 641435TOTAL USO: 1,049 1,312 7.355 -1.289 206

799.836 706.339 424.625 94.33480.144 33.95533.671 2.2212.015SUBTOTAL: ,531 ,601 14.190 284 206

817.478 721.161 436.445 96.13481.908 34.30834.024 2.2512.045TOTAL DISTRITO: ,534 ,605 14.226 284 206
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Anexo ó apartado 6.4.6. Listado de resumo 
xeral por Distritos de Solo Urbano e Sectores 
de Solo Urbanizable.
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DECEMBRO 2009

DISTRITO: 8

USO RESIDENCIAL

S/ORDENAR 1.733.391 1.581.243 1.007.902 228.249200.966 112.224100.790 5.1255.040,581 ,637 27.283 11.434 85

A-8-02 86.435 82.985 38.896 8.6448.644 3.8903.890 194194,450 ,469 -1 - -IGREXA 1

A-8-03 62.667 59.583 28.200 7.0286.267 3.4672.820 141141,450 ,473 761 647 -HERMIDE SALGUEIRO

A-8-04 55.149 51.411 24.817 8.4805.515 3.2682.482 124124,450 ,483 2.965 786 -DEVESA2

A-8-05 11.405 10.521 4.619 1.2021.140 462462 2323,405 ,439 62 - -IGREXA 2

A-8-06 14.380 11.873 7.190 2.5531.438 309719 5736,500 ,606 1.115 -410 21IGREXA 3

A-8-07 19.387 18.741 8.724 2.3971.939 872872 4444,450 ,466 458 - -BECERREIRA

A-8-08 53.133 50.873 21.785 5.3135.313 2.1782.178 109109,410 ,428 - - -RABADEIRA

A-8-11 20.206 17.469 10.709 2.0212.021 1.0711.071 5454,530 ,613 - - -COLINA 1

A-8-14 25.646 24.546 11.541 2.5652.565 1.1541.154 5858,450 ,470 - - -MONTEPEQUENO 4

A-8-16 47.708 45.446 19.083 4.7714.771 1.9081.908 9595,400 ,420 - - -RABADEIRA  2

A-8-17 55.826 52.831 22.330 5.5835.583 2.2332.233 112112,400 ,423 - - -FREIRIA

A-8-18 31.916 29.044 12.766 6.0003.192 1.2771.277 6464,400 ,440 2.808 - -RABADEIRA 3

A-8-19 73.699 68.295 44.219 7.9597.959 4.4224.422 221221,600 ,647 - - -COLINA 2

A-8-20 32.695 30.362 13.078 3.2703.270 1.3081.308 6565,400 ,431 -1 - -PARADA MACEIRIÑA 2

A-8-23 100.633 92.812 62.392 11.23111.231 6.2396.239 312312,620 ,672 - - -BARREIRO  1

A-8-25 34.742 32.201 13.376 7.3643.474 1.3381.338 6767,385 ,415 3.890 - -BESADA

A-8-26 13.226 12.012 5.290 1.8001.323 529529 2626,400 ,440 477 - -RINXELA

A-8-27 45.946 37.919 18.378 4.5954.595 1.8381.838 9292,400 ,485 - - -AMEAL

A-8-28 73.857 67.033 49.484 8.9078.907 4.9484.948 247247,670 ,738 - - -BARREIRO  2

A-8-30 63.428 57.518 25.371 6.3436.343 2.5372.537 127127,400 ,441 - - -CAEIRO 2

A-8-31 35.899 34.106 14.360 7.0443.590 1.4361.436 7272,400 ,421 3.454 - -REQUEIXO

A-8-33 60.843 53.729 48.674 13.7768.761 5.6534.867 307243,800 ,906 5.015 786 64BARREIRO  3

A-8-34 31.779 23.516 32.732 5.8925.892 3.2733.273 1641641,030 1,392 - - -SANTA  CLARA 1

A-8-35 25.485 24.191 17.330 3.1193.119 1.7331.733 8787,680 ,716 - - -PENIS DE ARRIBA

A-8-37 19.946 18.606 7.978 4.5351.995 798798 4040,400 ,429 2.540 - -LOUREIRO

A-8-38 19.043 18.431 7.617 4.5001.904 762762 3838,400 ,413 2.596 - -RANS

A-8-39 118.744 107.235 142.493 25.64925.649 14.24914.249 7127121,200 1,329 - - -ALVAREZ-CABRAL

A-8-40 72.779 66.042 37.845 7.2787.278 3.7853.785 189189,520 ,573 - - -NOGUEIRA 1

A-8-42 22.644 21.255 16.983 3.1483.057 1.6981.698 8585,750 ,799 91 - -PENIS
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Anexo ó apartado 6.4.6. Listado de resumo 
xeral por Distritos de Solo Urbano e Sectores 
de Solo Urbanizable.
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DECEMBRO 2009

A-8-43 103.102 92.700 63.923 11.50611.506 12.7326.392 320320,620 ,690 - 6.340 -ALZA 1

A-8-44 76.468 68.572 40.528 7.6477.647 8.0534.053 203203,530 ,591 - 4.000 -IGREXA CABRAL

A-8-45 11.465 10.802 5.733 1.1471.146 573573 2929,500 ,531 1 - -NOGUEIRA 2

A-8-49 16.525 14.423 7.436 2.0001.652 744744 3737,450 ,516 348 - -CALVARIO BORRALILLOS

A-8-50 16.952 16.120 9.324 2.7001.695 932932 4747,550 ,578 1.005 - -LOUREIRO

A-8-51 31.815 30.768 19.089 3.4363.436 1.9091.909 9595,600 ,620 - - -TOUTIZO

A-8-52 45.660 43.408 27.396 4.9314.931 2.7402.740 137137,600 ,631 - - -SEGADE

A-8-53 45.553 31.564 34.620 6.2326.232 3.4623.462 173173,760 1,097 - - -SANTA CLARA 2

A-8-54 15.865 14.292 7.146 1.2891.586 -715 3636,450 ,500 -298 -715 -PENIS 2

A-8-55 40.740 38.008 24.444 4.4004.400 2.4442.444 122122,600 ,643 - - -PAZ PARDO

1.733.391 1.581.243 1.007.902 228.249200.966 112.224100.790 5.1255.040TOTAL USO: ,581 ,637 27.283 11.434 85

1.733.391 1.581.243 1.007.902 228.249200.966 112.224100.790 5.1255.040SUBTOTAL: ,581 ,637 27.283 11.434 85

1.733.391 1.581.243 1.007.902 228.249200.966 112.224100.790 5.1255.040TOTAL DISTRITO: ,581 ,637 27.283 11.434 85

12.631.160 11.222.017 9.712.499 1.916.7591.745.106 930.371906.527 51.75547.425TOTAL NON CONSOLIDADO ,769 ,865 171.653 23.844 4.330
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Anexo ó apartado 6.4.6. Listado de resumo 
xeral por Distritos de Solo Urbano e Sectores 
de Solo Urbanizable.
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DECEMBRO 2009

USO INDUSTRIAL

S/ORDENAR 3.150.847 2.969.054 2.311.537 339.183315.086 64.97263.017 6.2125.779,734 ,779 24.097 1.955 433

S-02-I 67.517 66.157 33.759 6.7526.752 1.3501.350 8484,500 ,510 - - -XOXÍN

S-11-I 106.011 98.060 53.006 10.60110.601 2.1202.120 265133,500 ,541 - - 132AMEAL

S-18-I/T 57.715 57.715 46.172 5.7725.772 1.1541.154 146115,800 ,800 -1 - 31GANDARIÑA

S-33-I 239.926 222.764 179.945 23.99323.993 4.7994.799 450450,750 ,808 - - -A.P. BALAÍDOS

S-37-I 52.270 47.006 32.930 5.2275.227 3.0001.045 8282,630 ,701 - 1.955 -CARRASQUEIRA INDUSTRIAL

S-44-I 1.101.280 970.828 637.882 110.128110.128 22.02622.026 1.5951.595,579 ,657 - - -P.I.MATAMÁ-VALADARES

S-58-I 1.129.560 1.121.323 1.129.560 112.956112.956 22.59122.591 2.8242.8241,000 1,007 - - -PARQUE TECNOLÓXICO E LOXÍSTI

S-59-I 201.476 201.476 100.738 30.00020.148 4.0304.030 252252,500 ,500 9.852 - -POLÍGONO INDUSTRIAL DE RECU

S-67-I 195.092 183.725 97.546 33.75519.509 3.9023.902 514244,500 ,531 14.246 - 270GARRIDA

3.150.847 2.969.054 2.311.537 339.183315.086 64.97263.017 6.2125.779TOTAL USO: ,734 ,779 24.097 1.955 433

3.150.847 2.969.054 2.311.537 339.183315.086 64.97263.017 6.2125.779SUBTOTAL: ,734 ,779 24.097 1.955 433

USO RESIDENCIAL

AOD 656.060 646.659 364.296 73.28870.628 37.72536.430 1.8261.821,555 ,563 2.660 1.295 5

S-03-R 113.791 107.121 91.033 17.88316.386 10.2409.103 460455,800 ,850 1.497 1.137 5TRONCAL

S-14-R 402.940 408.445 195.777 41.45840.294 19.57819.578 979979,486 ,479 1.164 - -FONTES-PERTEGUEIRAS

S-30-R 139.329 131.093 77.486 13.94813.948 7.9077.749 387387,556 ,591 - 158 -FRAGOSIÑO

S/ORDENAR 8.068.620 7.592.661 4.457.132 972.368914.708 481.722445.717 34.18222.281,552 ,587 57.660 36.005 11.901

S-01-R 80.979 71.595 51.017 9.1929.183 5.1035.102 527255,630 ,713 9 1 272ROTEA

S-05-R 87.633 79.952 65.725 12.88211.830 7.4346.572 497329,750 ,822 1.052 862 168ORXA

S-06-R 37.233 30.570 26.063 4.6914.691 2.6062.606 130130,700 ,853 - - -CANTABRIA

S-07-R 72.738 66.343 61.827 11.12911.129 6.1836.183 309309,850 ,932 - - -FONTÁNS

S-08-R 305.284 286.059 158.748 30.52830.528 15.87515.875 794794,520 ,555 - - -CEREIRO

S-09-R 133.207 123.285 60.929 13.32113.321 6.0936.093 305305,457 ,494 - - -CAEIRO

S-12-R 509.088 447.703 391.457 70.46270.462 39.14639.146 1.9571.957,769 ,874 - - -SABAXÁNS

S-13-R 148.177 141.390 66.680 15.20114.818 7.0906.668 404333,450 ,472 383 422 71IGREXA-CABRAL

S-16-R 194.619 162.361 136.233 31.28024.522 13.62313.623 681681,700 ,839 6.758 - -NAIA 1

S-17-R 49.739 41.417 27.854 5.0145.014 2.7852.785 139139,560 ,673 - - -NAIA 2

S-22-R 110.296 105.199 71.692 12.90512.905 7.1697.169 358358,650 ,681 - - -MILLAREIRA

S-23-R 60.569 55.901 48.455 8.7228.722 4.8464.846 243242,800 ,867 - - 1PARROCHA B

S-24-R 125.583 117.712 72.838 13.11113.111 7.2847.284 364364,580 ,619 - - -GÁNDARA
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S-25-R 344.579 335.074 200.488 36.08836.088 20.04920.049 1.0021.002,582 ,598 - - -COSTA CASTRELOS

S-26-R 254.158 242.684 154.555 27.82027.820 15.45615.456 773773,608 ,637 - - -PESCADEIRA

S-28-R 179.249 168.219 105.756 19.03619.036 10.57610.576 529529,590 ,629 - - -PETETA

S-29-R 43.855 42.478 18.858 12.8734.386 1.8861.886 9494,430 ,444 8.487 - -SEGADE

S-31-R 223.906 250.040 118.670 22.39122.391 11.86711.867 593593,530 ,475 - - -RIO

S-32-R 110.789 110.625 47.079 11.07911.079 4.7084.708 235235,425 ,426 - - -GORGOSO

S-34-R 127.653 113.089 74.039 13.32713.327 7.4047.404 370370,580 ,655 - - -FALCOA

S-38-R 88.560 87.169 43.394 8.8568.856 4.3394.339 217217,490 ,498 - - -IGREXA CAMIÑO DO PAZO

S-39-R 32.500 31.026 16.250 3.2503.250 1.6251.625 8181,500 ,524 - - -BALBÍS

S-40-R 51.666 50.383 24.800 5.1675.167 2.4802.480 124124,480 ,492 - - -VERDEAL

S-41-R 248.469 236.873 104.357 26.00024.847 11.00010.436 600522,420 ,441 1.153 564 78CU DA VIÑA

S-42-R 343.113 306.134 137.245 34.31134.311 13.72513.725 686686,400 ,448 - - -HERMIDA

S-43-R 40.132 35.106 16.053 4.0134.013 1.6051.605 8080,400 ,457 - - -VERDEAL 2

S-46-R 97.424 81.137 38.367 9.7429.742 3.8373.837 202192,394 ,473 - - 10CARNEIRAS

S-47-R 138.572 132.858 58.893 13.85713.857 5.8895.889 294294,425 ,443 - - -CARTO DO VIÑO

S-50-R 237.879 224.156 102.288 28.94023.788 10.22910.229 511511,430 ,456 5.152 - -CABO ESTAI NORTE

S-51-R 78.873 71.664 39.437 7.8877.887 3.9443.944 197197,500 ,550 - - -CABO ESTAI SUR

S-52-R 295.741 286.553 118.296 29.57429.574 11.83011.830 591591,400 ,413 - - -MATOCA

S-53-R 530.459 501.364 201.574 53.04653.046 20.15720.157 1.0081.008,380 ,402 - - -XUNQUEIRA

S-54-R 40.432 53.356 21.429 4.0434.043 2.1432.143 107107,530 ,402 - - -SENRA  (OIA)

S-55-R 298.075 283.359 112.955 29.80829.808 11.29611.296 565565,379 ,399 -1 - -ESTOMADA 1

S-56-R 253.743 252.462 100.366 25.37425.374 10.03710.037 502502,396 ,398 - - -SAIÁNS

S-57-R 116.531 105.675 43.719 11.65311.653 4.3724.372 219219,375 ,414 - - -PORTAL 1

S-60-R 90.248 67.868 33.416 9.0259.025 3.3423.342 167167,370 ,492 - - -PORTAL 2

S-62-R 96.179 88.739 38.472 9.6189.618 3.8473.847 192192,400 ,434 - - -SOBREIRA 1

S-63-R 73.677 66.632 31.681 7.3687.368 3.1683.168 158158,430 ,475 - - -SOBREIRA 2

S-68-R 30.356 29.972 12.446 3.0363.036 1.2451.245 6262,410 ,415 - - -AREEIRO

S-70-R 97.960 96.046 39.184 9.7969.796 3.9183.918 196196,400 ,408 - - -ORXAS

S-72-R 728.321 728.321 717.809 146.453129.206 99.24171.781 14.8173.589,986 ,986 17.247 27.460 11.228NAVIA

S-74-R 45.800 47.558 27.480 4.9464.946 2.7482.748 137137,600 ,578 - - -TARRÍO

S-75-R 32.978 31.558 14.510 3.2983.298 1.4511.451 7373,440 ,460 - - -ALZA

S-76-R 88.749 82.402 35.500 25.0008.875 10.0003.550 250177,400 ,431 16.125 6.450 73VALADA
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Anexo ó apartado 6.4.6. Listado de resumo 
xeral por Distritos de Solo Urbano e Sectores 
de Solo Urbanizable.

SUPERFICIE 
DELIMITADA 

(m²)(a):

SUPERFICIE 
COMPUTABLE AT 

(m²)(b):

SUPERFICIE 
TOTAL 

EDIFICABLE 
(m²c)(c):

SUPERFICIE 
VERDE 

OFERTADA:

SUPERFICIE 
VERDE EXIXIDA:

SUPERFICIE DE 
EQUIPAMENTOS 

OFERTADA:

SUPERFICIE DE 
EQUIPAMENTOS 

EXIXIDA:

PRAZAS DE 
APARCAMENTO 

OFERTADAS:

PRAZAS DE 
APARCAMENTO 

EXIXIDAS:

INDICE DE 
EDIFICABILIDADE

 BRUTA 
(m²c/m²s)(c/a):

EDIFICABILIDADE
 DE DISTRITO 

Art.49 LeI 9/2002 
(m²c/m²s)(c/b):

DIFERENCIA: DIFERENCIA: DIFERENCIA:

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DECEMBRO 2009

S-77-R 48.334 52.345 43.501 8.0377.830 4.3764.350 218218,900 ,831 207 26 -A BOUZA

S-79-R 111.379 103.795 77.965 14.03414.034 7.7977.797 390390,700 ,751 - - -CAMPELOS 1

S-80-R 203.737 156.800 81.495 20.68420.374 8.3738.149 407407,400 ,520 310 224 -MACAL

S-81-R 97.900 91.710 58.740 11.35210.573 5.8745.874 294294,600 ,640 779 - -TELLEIRA

S-82-R 68.702 63.401 30.916 6.8706.870 3.0923.092 155155,450 ,488 - - -DEVESA I

S-83-R 26.686 25.149 12.009 2.6692.669 1.2011.201 6060,450 ,478 - - -MONTEPEQUENO

S-84-R 66.874 63.124 30.093 6.6876.687 3.0093.009 150150,450 ,477 - - -MONTEPEQUENO 3

S-85-R 21.749 20.082 9.787 2.1752.175 979979 4949,450 ,487 - - -MONTEPEQUENO 2

S-86-R 47.488 46.188 23.744 4.7494.749 2.3742.374 119119,500 ,514 - - -FONTEOSCURA

8.724.680 8.239.320 4.821.428 1.045.656985.336 519.447482.147 36.00824.102TOTAL USO: ,553 ,585 60.320 37.300 11.906

USO TERCIARIO XERAL

S/ORDENAR 1.508.069 2.027.366 854.953 152.202150.807 49.80030.161 3.4833.420,567 ,422 1.395 19.639 63

S-21-T/R 1.508.069 2.027.366 854.953 152.202150.807 49.80030.161 3.4833.420,567 ,422 1.395 19.639 63LIÑEIRIÑOS

1.508.069 2.027.366 854.953 152.202150.807 49.80030.161 3.4833.420TOTAL USO: ,567 ,422 1.395 19.639 63

10.232.749 10.266.686 5.676.381 1.197.8581.136.143 569.247512.308 39.49127.522SUBTOTAL: ,555 ,553 61.715 56.939 11.969

13.383.596 13.235.740 7.987.918 1.537.0411.451.229 634.219575.325 45.70333.301TOTAL : ,597 ,604 85.812 58.894 12.402
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3.5. A PREVISIÓN DE SOLO PARA VIVENDAS SOMETIDAS A RÉXIMES  DE 

PROTECCIÓN PÚBLICA. 

O contido deste capítulo incorpora de xeito sintético parte dos resultados extraídos do Estudio 
da posibilidade de introducción da reserva do 40% de vivenda protexida en tódolos ámbitos de 
solo urbano non consolidado e solo urbanizable, e que vén de completar o corpo  xustificativo 
da presente Memoria. Neste punto, cómpre indicar que a elaboración do devandito estudo 
respondeu á asunción por parte do equipo redactor dos compromisos adquiridos polos grupos de 
goberno logo da subscrición do acordo marco de coalición, nomeadamente dos relativos ás 
medidas de promoción de vivenda protexida, e en particular do punto 6b do acordo sobre o Plan 
Xeral no que se insta á determinación unha reserva para vivenda protexida non inferior ao 40% 
da edificabilidade residencial prevista en tódolos ámbitos de solo urbano non consolidado e 
sectores de solo urbanizable sempre que fose posible dende a garantía do artigo 52.3 da Lei 
9/2002.  

Esta labor revestiu unha grande dificultade xa que se partiu do documento de Plan Xeral 
aprobado provisionalmente en maio de 2006 e que cumpría co equilibrio dos beneficios e das 
cargas entre as distintas áreas de reparto. Neste documento alcanzábase o teito máximo de 
vivenda protexida en base aos valores de mercado recollidos no ano 2003 para a verificación da 
viabilidade de cada unha das áreas de reparto segundo a metodoloxía exposta no capítulo 3.6 do 
presente documento, conquerindo uns valores medios de reserva do 23% no conxunto dos 
sectores e do 20% nos distritos de solo urbano.  

Porén dende constatación do incremento desigual das variables que determinan a evolución do 
mercado do productos inmobiliarios entre 2003 e 2007, foi posible artellar a absorción de 
reservas adicionais garantindo incrementos de valor no solo bruto, -aínda que por debaixo das 
espectativas-, xustificando a viabilidade do establecemento dunha reserva do 40% sobre o teito 
residencial previsto no conxunto do Plan Xeral.  

É precisamente en base ao novo marco de equilibrio xustificado no Estudio da posibilidade de 
introducción da reserva do 40% de vivenda protexida en tódolos ámbitos de solo urbano non 
consolidado e solo urbanizable, -en tanto que parte integrante da Memoria Xustificativa-, que se 
procedeu a distribución sistemática desta reserva en cada unha das áreas de reparto, remitíndose 
ao corpo documental do estudio para  xustifiación en cada unha delas. 

Doutra banda, xa no desenvolvemento do presente capítulo, proceduse a xustificación expresa 
do cumpriento dos artigos  55. e 64 da Lei 9/2002, segundo se establece a continuación.  
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3.5.1. ÁMBITOS DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO 

O artigo  47 da Lei 9/2002, establece a obriga de que o plan xeral prevexa as reservas de solo 
necesarias para atender as demandas de vivenda suxeita a algún réxime de protección pública; 
estas reservas non poderán ser inferiores ás necesarias para localizar o 20 % da edificabilidade 
residencial en cada distrito. 

Dacordo cos datos do cadro que se xunta, os datos globais do solo urbano non consolidado 
ofrendan unhas reservas de teito para vivendas sometidas a rexímenes de protección pública que 
en conxunto representan o 41,77 % total de solos residenciais, por conseguinte, superior ao 
mínimo establecido pola Lei. As cifras globais de solo ofertado supoñen 3.666.544 m2 de teito 
para vivendas de proteción pública. Esa esixencia de oferta porcentual de alomenos o 20 % da 
capacidade residencial máxima nesa clase de solo, cómprese folgadamente en todos e cada un 
dos distritos.  

 
RESERVA PARA VIVENDA SOMETIDA A RÉXIMES DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

 

TOTAL TECHO 
CONSTRUÍDO 

(m²c) 

SUPERFICIE 
RESIDENCIAL 
CONSTRUÍDA 
TOTAL (m²c) 

SUPERFICIE 
RESIDENCIAL 
CONSTRUÍDA 

V.P.A. (m²c) 

RELACIÓN 
PORCENTUAL 

(%) 

TOTAL NÚMERO 
VIVENDAS 

(uds) 

NÚMERO 
VIVENDAS VPA 

(uds) 

DISTRITO : 1 136.855 133.877 55.458 41,42 918 439 
DISTRITO : 2 861.758 778.710 346.758 44,53 6.145 2.971 
DISTRITO : 3 1.720.978 1.528.367 589.279 38,55 13.467 5.318 
DISTRITO : 4 3.070.703 2.729.561 1.060.099 38,84 24.283 9.629 
DISTRITO : 5 2.033.152 1.860.564 802.146 43,11 16.002 7.162 
DISTRITO : 6 448.405 441.220 197.665 44,80 2.884 1.558 
DISTRITO : 7 436.445 307.778 133.545 43,39 1.916 973 
DISTRITO : 8 1.007.902 997.183 481.594 48,30 7.512 3.959 
 9.716.199 8.777.259 3.666.544 41,77 73.127 32.010 

 

3.5.2. SECTORES DE SOLO URBANIZABLE 

O artigo 64, f) contén unha determinación a respecto desta esixencia de reserva de vivendas de 
proteción pública para os solos urbanizables, impoñendo aos plans parciais (agás os que non 
superen unha edificabilidade de 0’2 m2/m2) idéntica obriga que a que se prevé para cada un dos 
distritos de solo urbano, para o total de solo urbano non consolidado de cada un. Ao respecto 
desta esixencia o conxunto do solo urbanizable previsto neste documento,  ofrenda unha 
superficie de teito para vivendas de protección pública por un total de 2.727.944  m2, o que 
supón un 55, 19 % do total de teito residencial que o plan prevé en solos urbanizables84. En 
número de vivendas supón un total de 24.013 unidades. 

 

                                                 
84 Nesta cifra está incluído o chamado PAU de Navia, que o plan recolle como tal e que xa se empezou a construir. 
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RESERVA PARA VIVENDA SOMETIDA A RÉXIMES DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

 

TOTAL TECHO 
CONSTRUÍDO 

(m²c) 

SUPERFICIE 
RESIDENCIAL 
CONSTRUÍDA 
TOTAL (m²c) 

SUPERFICIE 
RESIDENCIAL 
CONSTRUÍDA 

V.P.A. (m²c) 

RELACIÓN 
PORCENTUAL 

(%) 

TOTAL NÚMERO 
VIVENDAS 

(uds) 

NÚMERO 
VIVENDAS VPA 

(uds) 

SECTORES 8.504.494 4.943.099 2.727.944 55,19 40.140 24.013 
 8.504.494 4.943.099 2.727.944 55,19 40.140 24.013 
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3.5.3. A OFERTA DE VIVENDA DE PROTECIÓN PÚBLICA NO TOTAL DOS NOVOS 

DESENVOLVEMENTOS URBANÍSTICOS PREVISTOS NO PXOM DE VIGO 

Por conseguinte, o plan, entre os solos urbanos non consolidados e os solos urbanizables 
(delimitados e non delimitados), oferta un total de 56.023 vivendas, sempre no suposto de que a 
dimensión media sexa a repetidamente indicada. Tendo en conta que no plan se reserva solo 
para unha capacidade máxima situada entre 80.860 e 116.201 vivendas totais (capacidade, na 
práctica sempre difícil de materializar, por razóns que se explicaron abondo na Memoria 
Informativa), a reserva para vivendas de protección pública sitúase no 49,48% sobre o cómputo 
total de vivendas. 

A vista de todo o anterior, xulgamos que o Plan Xeral é un plan que responde con largueza ás 
expectativas e demandas da sociedade viguesa nesta importantísima cuestión que é a de garantir, 
dende o planeamento, as posibilidades fácticas de acceso á vivenda por parte de todos os 
sectores da sociedade. 

Esta oferta que fai o proxecto do PXOM, sitúase nos seguintes parámetros: 

1) A capacidade do solo residencial ven significar unha oferta de, arredor das 116.000 
vivendas novas. 

2) Sobre o mercado de emprego, estímase a posibilidade de xerar arredor de 80.500 novos 
postos de traballo nun horizonte temporal similar. 

Esta oferta, xúlgase que é equilibrada e permite absober o diferencial de emprego (paro hoxe 
rexistrado máis inmigración) coa oferta residencial prevista, nun escenario de, entre 15 e 20 
anos. No que atinxe á oferta residencial, a relación entre demanda e oferta, se collemos como 
referencia lonxana a do ano 2026 (isto é, deica 20 anos) sitúase en 1,445. Tómase esta ratio 
como indicador nos perídos de programacións, xa que as dificultades de xestión e a posterior 
execución material nos ámbitos de planeamento diferido, unidas ao efecto “roce” entre a oferta 
e ademanda nun mercado onde a vivenda acada a condición de activo, obriga ineludiblemente a 
facer fronte ás rixideces coxunturais do mercado inmobilario. 
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3.6. EQUILIBRIO NA FIXACIÓN DOS APROVEITAMENTOS ENTRE AS DISTINTAS 

ÁREAS DE REPARTO 

3.6.1. FUNDAMENTOS E CRITERIOS 

O artigo 112.1, da Lei 9/2002 sinala que: 

“ A delimitación de áreas de reparto efectuaráse tendo en conta o equilibrio de 
beneficios e cargas entre as distintas áreas, así como a proporcionalidade entre a 
edificabilidade resultante e as cargas e dotacións previstas” 

Foi criterio de aplicación preferente no presente Plan Xeral o buscar, sempre que resultou 
posible, unha identificación entre ámbitos de solo urbano non consolidado e áreas de reparto. Só 
donde non resultaba posible no propio ámbito dar satisfacción desa esixencia plasmada no 
apartado 1 da lei de garantir o equilibrio de cargas e beneficios é que se delimitaron áreas de 
reparto comprensivas de varios ámbitos de solo urbano non consolidado ou de sectores 
completos de solo urbanizable; pero esta situación é absolutamente minoritaria. 

Tamén se entendeu como criterio de aplicación xeneralizada que ese equilibrio que se ten que 
producir en todas as áreas de reparto entre beneficios e cargas, se tiña que plasmar –
forzosamente – tendo en conta a equiparación de valores económicos, isto é, a similitude 
(porque a igoaldade exacta resulta materialmente imposible), entre magnitudes de 
aproveitamento real no que ten de valor económico ou beneficio para os propietarios do solo. 

E elo porque o equilibrio entre áreas de reparto entendemos que debe ser evidentemente non 
tanto a igoaldade ou similitude entre o valor do aproveitamento tipo entendido como a 
expresión que sinala  a equiparación de unidades edificables de distinto valor, segundo que esas 
unidades sexan dun uso global ou de outro, dunha tipoloxía ou de outra, dentro de cada área de 
reparto, senón tamén a expresión matemática da necesaria equiparación dos aproveitamentos 
resultantes entendidos como o balance entre o valor final do producto inmobiliario susceptible 
de apropiación polos propietarios do solo (determinado polos valores de repercusión do solo xa 
urbanizado para cada uso e tipoloxía referidos a superficie construible asignada a cada ámbito 
ou sector, é dicir o valor dos soares resultantes da transformación) e os custos que conleva esa 
transformación por urbanización, indemnizacións, cargas de sistemas adscritos, custos 
financieiros, no seu caso, etc.85, valor numéricamente obxetivable, expresado como valor 
residual entre unhas e outras áreas de reparto. Equiparación que necesariamente ten que 
poñerse en relación co valor que ten o solo denantes de se transformar, o que denominamos 
valor inicial. 

                                                 
85 Mais adiante explicaranse máis polo miudo  os sistemas seguidos para a determinación deses valores. 
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Porén, isto é así precisamente porque a expresión do aproveitamento tipo dunha área de reparto 
(que se mide, como é lóxico en unidades de edificabilidade relacionadas polos coeficientes de 
cada uso e tipoloxía verbo da unidade do uso e tipooxía característica) non está en relación 
directa co real aproveitamento económico dos beneficiarios dunha área de reparto dada. Poden 
ser igoais e, de feito, deben ser igoais (ou semellantes) os aproveitamentos económicos reais 
dunha área de reparto de, por caso, un aproveitamento tipo = 0´5 m²/m² de uso global 
residencial e tipoloxía de vivenda unifamiliar que o, tamén por caso, dunha área de reparto con 
aproveitamento tipo = 4 m²/m² de uso igoalmente residencial en vivenda colectiva e tipoloxía de 
bloque aberto. Porque o aproveitamento real ven determinado polo valor inicial do solo, os 
custos da súa transformación (custos de urbanización, indemnizacións de bens e dereitos a 
extinguir, e tamén as cargas de sistemas xerais incluidos ou adscritos ou calquera outra carga) e 
o valor de repercusión do solo por unidade de superficie construible. Se partimos deste último, é 
doado chegar ao primeiro, polo sinxelo procedemento de sustraer os custos de transformación. 
Unha comparación cos precios do solo de cada área fixados polo mercado, determinará a 
xusteza do procedemento de asignación de aproveitamentos ou, pola contra, a necesidade da súa 
corrección. 

Se o Plan está ben feito, os propietarios do solo destas dúas hipotéticas áreas de reparto, ou os 
promotores, no seu caso, deben ter un parello beneficio real86 en cada unha das dúas áreas que 
puxemos como exemplo. O beneficio, pois non está ligado,, nin directa nin inversamente 
proporcional, á expresión numérica maior ou menor do Aproveitamento tipo nen, por suposto 
tampouco da edificabilidade asignada a cada área, senón ao resultado real, económicamente 
obxetivable da transformación. 

Sentada esa primeira premisa a este respeito, o PXOM, á hora de prantexar a ordenación 
adoptou como criterio básico o cumprimento da esixencia contida no artigo 112 da Lei 9/2002 
xa consignado, cal é a de equilibrar as cargas e beneficios por medio da técnica de delimitar 
ámbitos de solo urbano non consolidado e sectores de solo urbanizable, en razón dos valores do 
solo (iniciais, de repercusión, e residuais), en razón, igoalmente dos custos de transformación e 
por suposto da capacidade de carga do solo de cada ámbito para acobillar máis ou menos 
edificabilidade en función dos criterios e obxectivos previamente establecidos e as disposicións 
establecidas a respeito da racionalidade e sostibilidade da ordenación; todo elo conforme se 
explicou no capítulo 6.3. e se debulla aínda mais no capítulo 6.5.7., ámbolos dous da presente 
Memoria. 

Alí onde, en función dos criterios de ordenación, resultaba axeitado dispoñer unha 
edificabilidade maior da que inicialmente se lle asignara á zona, sobre premisas tais como: a 
localización (centro, primeira e segunda coroas, con factores correctores segundo a proximidade 
ou lonxanía do litoral, das vistas, do soleamento etc.), entendeuse que era necesario asignar 
máiores cargas, isto é, máis porcións de sistemas xerais ou locais; pero sempre baixo a esixencia 
da cuantificación e avaliación dos procesos necesarios para a transformación do solo. 

                                                 
86 Que debe recoller unha xusta valoración do solo antes de se transformar en solares así como o beneficio que debe 
resultar de toda operación de transformación (en solo residencial, industrial, comercial, etc) e os gastos de xestión e 
financieiros que tal operación comporta. 
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Xa que logo, cada Ficha dun Ámbito de Solo Urbano Non Consolidado ou dun Sector de Solo 
Urbanizable ven ser a expresión dunha relación, entre valores iniciais, e os  valores finais, que 
ven determinada polo factor que supoñen os custos de transformación e a asignación de máis ou 
menos cargas de sistemas xerais. 

O Plan, para garantir a viabilidade da súa execución ten que asegurarse de que as cargas que 
comporta a transformación do solo en cada área de reparto segundo as súas determinación son 
asumibles co aproveitamento urbanístico que se lle asigna. E dicir, ten que atribuirlle a cada 
solo o aproveitamento necesario para que o valor residual resultante permita que o valor inicial 
do solo alcance un valor mínimo que resulte socialmente aceptable (non hay que esquecer as 
singularidades da estrutura da propiedade do solo con unha dimensión media de parcela de cerca 
de 500 m², o singular concepto da propiedade ligado a factores sociais e culturais fondamente 
arraigados) facendo posible  a súa incorporación o mercado. Pero, ó mesmo tempo, donde este 
valor sexa maior os excesos ou maiores plusvalias deberán traducirse en maiores cargas ou 
adscripcións de sistemas xerais. De non se alcanzar estes valores non se podería garantir un 
funcionamento suficientemente fluido do mercado do solo, e as rixideces que se producirían 
pondría en serio risco a execución do plan. De superarse se estarían incorporando plusvalias 
excesivas ós propietarios do solo. 

Estamos, pois, ante unha doble xustificación: por unha banda a da propia viabilidade do PXOM 
e por outra a do equilibrio entre as distintas áreas de reparto. Ancorando as dúas na mesma 
concepción metodolóxica. 

No Estudo Económico – Financiero xustifícase ese esixible equilibrio entre todas as áreas de 
reparto, ámbito a ámbito e sector a sector, polo cumprimento dos principios eiquí expostos, de 
modo que a obxectivización de asignación de aproveitamentos se efectiviza de xeito 
xeneralizado. Incorporanse ademáis cadros e gráficos que entendemos que ben ás claras sirven 
para xustificar esta esixencia legal. 

O procedemento decote empregado para garantir a esixencia legal establecida no artigo 112 da 
Lei 9/2002, cremos que é de interes salientalo, foi de doble percorrido. 

En primeiro lugar, comenzóuse pola determinación dos valores de referencia ou valores iniciais. 
O valor do solo bruto será un valor situado entre un minimo determinado polo valor do solo 
agrícola e un máximo determinado polo valor obtido polo método residual a partir das 
calificacións urbanísticas asignadas polo planeamento vixente. Se estivesemos no caso de solos 
rústicos que se incorporasen o desenvolvemento urbanístico (solos urbanizables) as magnitudes 
resultarían mais próximas o primeiro, pero no caso do PXOM de Vigo ten un peso moito maior 
o dos solos que partían xa dunha clasificación como solos urbanos (maiormente dentro de 
ámbitos remitidos a planeamentos de desenvolvemento), solos urbanizables e solos de núcleo 
rural. Ainda que nestes tipos de solo o mercado non é moi transparente xa que non hai moitas 
transaccións, dispoñiase de datos obtidos ben de organismos oficiais (por caso, dos cadros de 
valores utilizados para a liquidación dos impostos de transmisións da Consellería de Facenda 
para a súa aplicación impositiva na cidade de Vigo), de valoracións feitas con ocasión de 
procesos expropiatorios, como pola consulta a moi diversos expertos en valoracións que operan 
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nesta cidade (arquitectos, promotores, axentes da propiedade inmobiliaria, etc.) e da obtención 
de “testigos” que en diferentes zonas da cidade se fixo por parte do equipo que elaborou o 
estudio económico, cos que poder obter cadros de valores de referencia.  

O mesmo tempo, produciuse a primeira aproximación coa asignación de usos e intensidades en 
función do establecemento de catro grandes áreas establecidas en función do evidente carácter 
radiocéntrico que tivo a cidade de Vigo87 e que levou a intensificar, polo xeral, as intensidades 
en razón da proximidade ou alonxamento do centro; esas catro áreas son: 

- Área Central 

- Primeiro anelo ou área envolvente da área central. 

- Coroa próxima da cidade espallada. 

- Coroa exterior ou último anelo. 

Na área central– insístese: como primeira aproximación, e sen ter en conta por caso, situacións 
específicas que había que considerar por mor de terense efectivizado dereitos adquiridos – 
partiuse de edificabilidades comprendidas entre 1 e 1´3 m²/m². 

No primeiro anelo, entre 0´80 e 1´00 m²/m² 

Na coroa próxima, 0´50 m²/m² 

Na coroa exterior, 0´35 m²/m² 

O paso seguinte consistiu na comprobación, caso a caso pero cun nivel de achegamento groso, 
de se tais edificabilidades tiñan ou non cabida nos diferentes ámetos, con que texturas urbanas e 
a compatibilidade cos obxectivos e criterios de planeamento para cada zona e o establecemento 
de hipóteses previas de ordenación para a verificación da viabilidade técnica das previsións do 
Plan. Ou sexa, o paso esencial de aplicar os criterios xerais a cada área de reparto para 
comprobar, culitativa e cuantitativamente, o acaemento da hipotese de partida a cada completa 
situación, en función dos criterios adoptados para a ordenación urbanística, a sostibilidade e o 
acaemento cos valores mediambientais, paisaxísticos e patrimoniais. 

O seguinte paso consistiu na estimación dos custos de transformación dos solos de cada ámbito 
(custos de urbanización, montantes de indemnizacións por bens e dereitos a extinguir, etc.) 
calculados igoalmente sobre bases obxectivas, a saber: 

a) Prezo por m² sobre a totalidade do ámbito no que atinxe a custos de urbanización88, 
valores promediados (os que nos referimos como urbanización ordinaria) dependendo das 
condicións dos terreos, dos usos e intensidades previstos, das melloras ou peores conexións cos 

                                                 
87 Amplamente documentado na Memoria de Información e Diagnose e debidamente xustificado nos criterios de 
intervención da presente Memoria de Ordenación. 
88 Nun paso posterior e no que respeita a todas aquelas áreas onde o Plan xa contén a Ordenación Detallada, aínda se 
axustaron un pouco mais os custos de urbanización, distinguindo os que son necesarios dentro do ámbito, daqueles 
outros que o son para a conexión con todos os servizos que unha acaida urbanización comporta. 
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sistemas xerais, etc. E en determinados supostos, a previsión de custos por operacións de 
urbanizacións especiais: previsión de necesarias estruturas complexas, reforma de existentes, 
etc, (aos que nos referimos como urbanización especial). No Gráfico nº 23 exprésanse os custos 
unitarios da urbanización ordinaria para cada ámbito e sector. Dentro dos custos de urbanización 
ordinaria internalizáronse os gastos de xestión (proxectos técnicos, gastos de tramitación, 
etc.) 

b) Prezos de indemnizacións (a valores de reposición) por m² de construcción ou unidade 
de vivenda que deba desaparecer por incompatibilidade co planeamento, establecéndose tamén 
en función das hipóteses a porcentaxe de vivendas que poderían ser integradas na ordenación 
polo planeamento de desenvolvemento , segundo os casos; e estimación de custos de traslados 
ou extinción de actividade, no caso de empresas, negocios, etc..Incorporouse tamén un valor 
promediado de idemnización por outros bens e dereitos (peches, pozos, árbores, etc.). No 
Gráfico nº 24 exprésanse os custes por m² de solo correspondentes a idemnizacións estimadas 
para cada ámbito e sector.  

Determinouse, por outro lado, o valor do produto inmobiliario resultante da área de reparto, e 
dicir, o valor dos solares resultantes do proceso de transformación por aplicación ás superficies 
edificables dos distintos usos e tipoloxías dos valores de repercusión correspondentes calculados 
segundo mais adiante se explicará na xustificación da determinación dos coeficientes de 
ponderación. De este valor o 90% resulta ser o susceptible de apropiación polos propietarios, 
deducido xa do total o 10% correspondente á Administración. 

Unha vez calculados todos os custos e detraídos estes do valor total susceptible de apropiación  
polos propietarios do producto inmobiliario resultante, obtíñase o valor residual do solo; que, 
como vimos de afirmar incorpora o valor dos terreos máis os previsibles gastos de xestión e 
beneficio estimado89. No suposto de coincidir cos valores iniciais do solo dos que dispoñía o 
equipo redactor, ficaba claro que a conta estaba ben botada. Pero tamén se evidenciaba que a 
adscrición de sistemas xerais a ese ámbito só se podería producir se se incrementaba o 
aproveitamento. Como a unidade de edificabilidade xa dispoñía de expresión cuantitativa 
obxectiva, resultaba doado a operación de asignación dos ditos sistemas xerais. 

No suposto de non coincidir o resultado cos valores iniciais do solo presentáronse dous casos: 

1) Que o valor residual calculado polo procedemento denantes descrito fose superior aos valores 
iniciais dos que dispoñía o equipo. Nese suposto, ou ben se procedeu a rebaixar o 
aproveitamento ou ben – caso máis común – a incrementar a adscripción de superficies – ou 
valores de execución – de sistemas xerais. 

2) No suposto de que os valores residuais resultantes fosen menores, procedeuse de xeito 
inverso: rebaixar a carga ou incrementar o aproveitamento. 

                                                 
89 Así estimado, o valor residual leva incorporado os gastos de xestión e o beneficio empresarial da transformación do 
solo. Dividido por un factor corrector comprendido entre 1’4 e 1’5 (dependendo dos maiores ou menores custos de 
urbanización, este valor daríanos o valor intrínseco do solo en cada área. 
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Nas operacións de cálculo tívose en conta a necesidade de calcular igoalmente os beneficios que 
lle deben corresponder ao operador (propietario, promotor, etc.) polo traballo de transformación, 
calculado entre marxes situados arredor do 20 % segundo a maior ou menor complexidade das 
operacións e o adiamento previsible das mesmas que, lóxicamente, comportan máis custos 
financieiros, que xuntamente cos de xestión se cifraron arredor do 15% 

Para rematar indicar que para o cálculo dos valores de repercusión nas dúas primeiras zonas das 
catro das que antes se fixo mención, en conta os datos sobre valores utilizados pola Consellería 
de Facenda, cuxa desagregación ven dada rúa a rúa, (en ocasións, tamén distinguindo varios 
treitos dunha mesma rúa) e desagregando igoalmente os valores para vivenda e para actividades 
conmerciais, dispondo igoalmente do valor do m² construido de vivenda (o cal permite facer os 
cálculos á inversa). 

Para ver eses valores de xeito desagregado pódese ver o Gráfico nº 26 que expresa para tódolos 
ámbitos e sectores do Plan os valores residuais de solo xa corrixidos coas adscripcións 
correspondentes (que por mor do xa explicado ha de coincidir co cadro de valores iniciais)  tal e 
como se veñen de definir, isto é como elemento de equiparación e/ou homoxeneización entre 
áreas de reparto, para todos os ámbitos e sectores delimitados polo Plan Xeral que amosan a 
homoxeneidade da imaxen que manifesta por un lado o equilibrio entre as distintas áreas de 
reparto e por outro a xestionabilidade do Plan90. 

No Gráfico nº 25 refléctanse os índices de edificabilidade bruta para cada ámbito e sector. 

                                                 
90  Como comparación pódese ver no Gráfico nº 25  a expresión grafica dos indices de edificabilidade, moito menos 
homoxénea, cousa que demostra que o equilibrio de cargas e beneficios non está ligado directamente á edificabilidade 
asignada aos solos, senón aos resultados económicos da transformación. 
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3.6.2. OS VALORES DE REPERCUSIÓN DOS USOS GLOBAIS 

Os valores de repercusión para os distintos uso globais establecéronse, como xa se dixo, en 
razón da toma de datos realizada durante os meses de marzo a maio de 2003 a partir de 
información do sector inmobiliario na prensa local e consultas ós distintos axentes do sector 
inmobiliario, contrastados con valores establecidos por organismos oficiais, por caso, dos cadros 
de valores utilizados para a liquidación dos impostos de transmisións da Consellería de Facenda 
para a súa aplicación impositiva na cidade de Vigo, así como pola consulta obtención de 
“testigos” ( cerca de douscentos) que para os diferentes usos e as diferentes e representativas 
zonas da cidade se fixo por parte do equipo que elaborou o estudio económico. Estes datos 
foron obxecto dun sistemático proceo de actualización efectuado entre os meses de outubro a 
decembro de 2007, segundo vén recollido no “Estudio da posibilidade de introducción da 
reserva do 40% de vivenda protexida en tódolos ámbitos de solo urbano non consolidado e solo 
urbanizable garantindo a súa rendibilidade e equilibrio”, anexo a Memoria Xustificativa cono 
parte integrante da mesma. 

O valor de repercusión do uso global residencial obtense para cada ámbito ou sector pola 
integración dos valores de repercusión desagregados do residencial colectivo libre, o residencial 
unifamiliar libre e o residencial de VPA. na cuantía na que interveñen nas composicións 
resultantes da aplicación dos criterios de ordenación que resultan de cada ficha de planeamento. 

Exprésanse en relación a un valor de referencia que para a vivenda colectiva libre é de 948  €/ 
m²  (97% sobre o dato de 2003) aplicando un coeficiente por distrito e un factor corrector propio 
de cada ámbito que acomoda a caracterización do ámbito dentro do distrito en función de 
factores como a centralidade, a próximidade dos servizos, da cualificación urbanística do 
entorno, a orientación a accesibilidade, a próximidade o mar, e cantos factores poden supoñer 
unha maior apreciación ou depreciación do ámbito. O Coeficiente de distrito e o factor corrector 
deducironse das series de valores analisados e serven para poñer en relación os valores 
inmobiliarios entre os distritos e dentro deles nas distintas áreas de reparto en función de 
condicións obxectivas, sendo moi útil para elaborar as necesarias extrapolacións de valores e 
verifiar a coherencia do modelo.  

Para a vivenda unifamiliar o valor de repercusión exprésase en relación ó valor de referencia da 
unidade de parcela de 500 m² para unha superficie construida de 250 m² establecida en 568 €/ 
m² correxida polos coeficientes de distrito e factor corrector correspondentes (distintos dos da 
vivenda colectiva) e traducido a valor de repercusión por m² de construcción. A 
correspondencia do valor de repercusión entre os distintos tipos definidos de  acordo coas 
condicións da ordenanza 9, a vivenda unifamiliar establécese no seguinte cadro: 
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Tamaño da Parcela 
Edificabilidade 
Máxima 

Máximo de superficie 
construíble 

Prezo do solo preciso 
para a vivenda 

180 m² 1´0 m²/m² 180 m² 82.975 € 

240 m² 0´8 m²/m² 192 m² 94.829 € 

300 m² 0´7 m²/m² 210 m² 106.682 € 

500 m² 0´5 m²/m² 250 m² 142.243 € 

Para VPA 125 m² 1´2 m²/m² 150 m² 32.657 € 

 

O valor de repercusión da Vivenda Protexida establecéuse como un valor fixo para tódolos 
ámbitos e distritos e, de acordo coa normativa de VPA estímase no 25% do módulo adoptándose 
como valor para a colectiva o de 387 €/ m², e para a unifamiliar VPA  32.657 €. 

Os valores de repercusión para o resto dos usos globais establecense para cada ámbito ou sector 
no que están previstos nas fichas de planeamento de acordo cos valores obtidos do estudo de 
mercado da prognose realizada. 

3.6.3. OS CUSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

c) Para a fixación dos prezos de custo da urbanización, e en base aos custos reais actuais 
en actuacións na Área de Vigo nas que se estén a executar proxectos de urbanización estimouse 
como marco xeral un custo situado arredor dos 72’00 €/m² (incremento 25% sobre o dato de 
2003) sobre a superficie bruta do ámbito ou sector, incrementándose estes valores en función 
das características morfoloxicas do ámbito e as condicións especificas derivadas das 
determinacións do Plan para cada ámbito e da maior ou menor complexidade prevista, das 
conexións necesarias cos sistemas xerais. E en determinados supostos, a previsión de custos por 
operacións de urbanizacións especiais: previsión de necesarias estruturas complexas, reforma de 
existentes, etc, (aos que nos referimos como urbanización especial). Dentro dos custos de 
urbanización ordinaria internalizáronse os gastos de xestión (proxectos técnicos, gastos de 
tramitación, etc.) 

Para o cálculo das indemnizacións aplicáronse os seguintes baremos: 

Vivendas:   1.052 €/m²c 

Naves Industriais:   391 €/m²c 

Galpóns:    234 €/m²c 
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3.6.4. VALOR DO PRODUCTO INMOBILIARIO 

Para o cálculo do valor do producto inmobiliario de cada área de reparto utilizouse a fórmula: 

90% ∑ valores de repercusión polas súas superficies 

 

3.6.5. APROVEITAMENTO TIPO E XUSTIFICACIÓN DOS COEFICIENTES DE 

PONDERACIÓN 

Dacordo coa lexislación vixente, o aproveitamento tipo calculouse en base á seguinte fórmula: 

 

∑ Sup. Uso e tipoloxía x Coeficiente Ponderación 

 

Sup. Ámbito – Sup. Dotacións Existentes 

 

Os coeficientes de ponderación para cada uso global determinanse como a relación entre o valor 
de repercusión de cada uso global e o Valor de repercusión do uso global e tipoloxía 
característica para cada área de reparto. 

A efectos da xustificación dos coeficientes de ponderación entre usos globais para cada ámbito e 
distrito, incorpóranse as correspondentes táboas de valores de repercusión e coeficientes de 
ponderación obtidos para cada área de reparto. 

3.6.6. MÉTODO DE TRABALLO ESTÁNDAR NA ELABORACIÓN DA ORDENACIÓN 

EN ÁMBITOS DE DESENVOLVEMENTO 

Para mellor acaer os obxectivos e criterios do presente Plan Xeral coa realidade fáctica do 
territorio de cada ámbito e sector, procedeuse a elaborar unha folla de cálculo anexa a unha base 
de datos, segundo a cal, e polo procedemento de proba e erro, os distintos equipos que 
traballaron na ordenación, puidesen desenvolver o seu labor cunha metodoloxía unitaria e, ainda 
máis, con criterios de obrigada adopción, de xeito que se poidese evitar ao máximo a 
discrecionalidade, que adoito se presenta cando un mesmo traballo se desenvolve por equipos de 
persoas diferentes. 

Esa folla, foi a utilizada en todos os supostos de solos precisados de desenvolvemento posterior 
por medio de plans especiais ou parciais (agás naqueles que por circunstancias herdadas 
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obrigaran a un traballo específico, ainda que igoalmente xustificado), e permite a consecución 
simultánea de varios obxectivos igoalmente importantes.  

En primeiro lugar, serve como instrumento de verificación dunha hipótese de traballo. A folla 
ten dous tipos de casillas: as que permiten introducir datos ao técnico e as que é o ordenador o 
que introduce directamente aqueles outros derivados da primeira elección, mercede á 
disposición das correspondentes fórmulas preestablecidas. 

Seguindo as casillas da Folla, o técnico, en función dos criterios establecidos na presente 
Memoria de Ordenación, selecciona o uso ou usos globais permitidos, as tipoloxías de cada un e 
as porcentaxes de intensidade dos mesmos en función da zona e/ou dunha primeira 
aproximación ás especificidades dunha lectura do plano ou dos datos derivados do planeamento 
vixente.  

A folla calcula de forma inmediata tanto a ocupación das edificacións previstas de cada uso e 
tipoloxía como os valores económicos de cada un e o total do Producto Inmobiliario Bruto (logo 
de aplicar os factores correctores de Distrito ou demais factores de corrección por localización. 

Sabido este dato, introdúcense os datos do Custo de Urbanización (en función dos parámetros 
obxectivos do ámbito ou sector e das previsións que para eles se fixen91) e das necesarias 
Indemnizacións que conlevará a necesidade de derrubo de edificacións, construccións ou 
instalacións, asi como por remate de actividades que desaparecen coa nova ordenación, que 
previamente se estudaron polo equipo que traballa a área. 

Xa que logo, na comparanza de ámbolos dous datos (do PIB, ao que hai que restarlle o 10% do 
aproveitamento, de cesión obrigatoria ao concello, e dos custos de transformación), obtense o 
primeiro valor de referencia que a hipótese de traballo determina. Ese valor compárase co que 
lle corresponde á zona (determinado como se víu en epígrafes anteriores); comparanza que vai 
permitir saber cal é o excedente ou o deficit de aproveitamento resultante. 

Para equilibrar todas as áreas de reparto de xeito homoxéneo, procedese a asignar por 
adscripción o montante superficial de sistemas xerais que admite ese excedente (ou a minorar 
esa carga nos incluidos, se se produce deficit), mais en calquera caso, cumprindo coas 
esixencias que en materia de sistemas xerais, determina o artigo 47, 1 da Lei 9/2002. 

No caso de se asinar convenios, pódese sustituir o procedemento de adscripción polo de 
fixación de monto económico co que adquirir sistemas xerais, se estes se localizan en solos 
rústicos. 

De seguido, e unha vez fixada a superficie computable (do ámeto máis a dos sistemas adscritos), 
necsaria para a determinación do aproveitamento tipo, procédese a calcular os estándares de 
dotacións locais precisos segundo a intensidade e usos da hipótese de traballo elexida. Como 
criterio xeral, coa aplicación dos fixados por lei como excepción, comprobando que se rebaixan 
por algunha das razóins posibles, comprobando que se poden cumplir no ámbito de referencia. E 

                                                 
91 No caso de Ordenacións Detalladas, aplicando directamente os datos de custos que proporcionou o estudio de 
implantación de servizos. 
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no suposto de que a configuración do ámbito o permita, incrementando, os ditos estandares, sen 
alterar a homoxeneización dos aproveitamentos. 

Igoalmente se procede a introducir os datos dos sistemas xerais e locais existentes que o Plan 
Xeral se propón conservar. 

Deste xeito se obtén a porcentaxe de solo ocupado polos sistemas de todo tipo existentes e polo 
aproveitamento lucrativo (calculados pola Folla directamente). E como dato residual, de 
verificación da hipótese, aparece a ocupación de solo para viario propio da área a desenvolver. 
Dacordo con parámetros específicos da zona, a reserva para tal viario, que se considera acaida 
se se sitúa arredor do 20 % do total superficial, indicará se a hipótese de traballo é realizable ou 
non. 

De non selo, cabe a introducción de variantes operando sobre os diferentes parámetros 
(intensidades, usos, adscripción de solo de sistemas xerais, redelimitación do propio ámbito ou 
sector, etc.etc.), ata que se atope o equilibrio nesario de todos os parámetros sen alterar en 
ningún caso esa esixencia de que se produza o equilibrio de beneficios e cargas entre as distintas 
áreas (ou sexa a hoxeneización de aproveitamentos entre elas) e a proporcionalidade entre a 
edificabilidade resultante e as cargas e dotacións previstas (como determina o artigo 112, 1 da 
Lei 9/2002).  

De calquera xeito, o método seguido é o axeitado porque permite, a un tempo, a verificación da 
homoxeneidade no tratamento da área, verbo do resto de áreas homoxéneas, no que respeita aos 
aproveitamentos lucrativos; e tamén a verificación de que as determinacións que se establecen 
para o desenvolvemento urbanístico a traveso de figuras de planeamento secundario ás que se 
remite (plans parciais ou especiais), partindo das fixadas polo plan como de obrigado 
cumprimento, son posibles e verificables tanto dende o ponto de vista físico e/ou técnico como 
dende o ponto de vista da viabilidade económica. 

Amáis diso, este modelo, na medida que pon a disposición de toda a cidadanía unha síntese moi 
cumprida do proceso de elaboración do Plan Xeral , converte este nun instrumento enteiramente 
democrático, no que non hai lugar para oscurantismos de ningún xeito.  

A realización das Ordenacións Detalladas que se incorporaron xa ao PXOM, permitíu –doutra 
banda- a comprobación da xusteza –en temas xerais- do modelo utilizado para a ordenación e 
fixación de aproveitamentos. Veu ser como unha proba de validez. E mercede a ese traballo xa 
desenvolvido con parámetros de maior concreción (isto é, contendo a ordenación 
pormenorizada) foi posible matizar aínda máis, fiar máis fino. Velaí que, á lus deste último 
traballo desenvolvido92 se fixese un barrido completo de todos os ámbitos e sectores e que, 
mesmo, se axustasen aínda máis determinados preceptos da normativa, tanto sobre parámetros 
ou condicións de ordenación, como sobre cuestións de aproveitamento. 

                                                 
92 Nos meses que median entre o envío do documento para Informe Previo e o momento de entregar o presente 
documento para tramitar. 
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Como Anexo a este capitulo, adxuntase listado dos valores de repercusión e coeficientes de 
ponderación para usos globais en ámbitos e sectores93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Con independencia de que se estime polo equipo redactor que está explicada e xustificada a metodoloxía utilizada 
para determinar os coeficientes de ponderación, podemos estar de acordo na conveniencia de mellorar dita 
explicación. Compre tamén aclarar o significado das claves dos cadros, como ben indican os Técnicos Municipais. 
Pero dito isto, tamén debemos dicir,e con todos os respetos ós Técnicos municipais, que non deixa de sorprender e 
esixencia de maior profusión nesta materia (coeficientes de localización e diferenciadores de ámbitos...),  na que este 
Plan fixo xa un extraordinario esforzo que , cando menos que nos saibamos, ningún outro Plan Xeral ten feito ata o de 
agora. Nin en Galicia nin no resto do Estado. Pero de acordo co requirimento  dos Técnicos Municipais amplíase a 
xustificación no apartado 6.5.6 da Memoria Xustificativa. Feito o esforzo que non desmereza por non ser ben 
explicado. 
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GRÁFICO 22:  VALORES DE REPERCUSIÓN POR USOS GLOBAIS 
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  22.1 RESIDENCIAL COLECTIVO 
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  22.2 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 
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  22.3 INDUSTRIAL 
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  22.4 TERCIARIO XERAL 
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  22.5 TERCIARIO HOTELERO 
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  22.6 DOTACIONAL PRIVADO 
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GRÁFICO 23: CUSTOS UNITARIOS DE URBANIZACIÓN ORDINARIA 
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GRÁFICO 24: CUSTOS UNITARIOS DE IDEMNIZACIÓN  
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GRÁFICO 25: INDICES DE EDIFICABILIDADE BRUTA 
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GRÁFICO 26:  VALORES RESIDUAIS DO SOLO 
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4. 0 CONTIDO DO PLAN E CRITERIOS RESPEITO DOS DOCUMENTOS 

INTEGRANTES  

4.1. CONTIDO DO PLAN XERAL 

De acordo coa lexislación vixente (artigos 60 e 61 da Lei 9/2002) e, ao tempo, dando 
cumprimento ás esixencias do Prego de Condicións que rexeu o concurso de adxudicación dos 
traballos de redacción, o presente Documento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do 
Concello de Vigo, componse da seguinte Documentación: 

 

1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, a saber: 

Memoria de Información 

Estudio do Medio Rural 

Análise do modelo de asentamento poboacional 

Planos de Información 

Esta documentación de carácter informativo, que en función da metodoloxía acordada foi 
elaborada ao longo de todo o traballo, contense nos diferentes tomos e carpetas aportadas nas 
anteiores Fases que deron como resultado a obtención dunha Diagnose e a formulación primaria 
duns obxectivos xerais a perseguir coa redacción do novo PXOM de Vigo); e completada no 
material de carácter informativo aportado mesmo nas últimas Fases (a presente) 94. 

Esta documentación informativa reflectese nos seguintes documentos: 

1.1. DOCUMENTACIÓN ESCRITA 

 

A) MEMORIA DE INFORMACIÓN, á súa vez composta polos seguintes documentos, 

entregados nas diferentes fases que se fan constar. 

 

Fases 2ª (entregada simultaneamente coa 3ª, dacordo co Programa de Traballo aprobado pola 
Dirección do Plan): 

Volumen I: Presentación, Índices e Planeamento vixente 

                                                 
94 Aínda nesa actualización informativa posterior ao Avance xa foi moito máis reducida. De calquera xeito, mesmo na 
presente Memoria se conteñen actualizacións  informativas maioritariamente recollidas en notas a pé de páxina. 
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Volumen II: Avance do Estudio do Medio Rural95 

Volumen III: Infraestruturas e Dotacións 

Volumen IV: Economía e Sociedade 

 Tomo I: O medio humano 

 Tomo II: Os sectores productivos 

Volume V: Transversalidade. Tomo 1º 

- Asentamentos industriais 

- As áreas urbanas de promoción pública96 

- O patrimonio cultural 

- O rol de Vigo e a súa área funcional 

Volume VI. Análise de Áreas Urbanas e enclaves no territorio. 

 

Fase 3ª: Documento previo: Obxectivos, Criterios e Primeiras Propostas. 

 

Fase 4ª. Avance de Planeamento 

 Tomo 1º. Presentación e Resumo Memoria Informativa 

Anexos de Ampliación Informativa:  

 Ao volume III: “Infraestruturas e dotacións” 

 Tomo 2º. As Dotacións Públicas. Conclusións 

 Ao volume IV. “Economía e Sociedade”. O Medio Humano 

Tomo I-A. Dinámicas Sociodemográficas, Socioeconómicas e 
Sociorresidenciais. 

Tomo I-B: Asociacionismo Veciñal. Valoracións sobre o Urbanismo. 
Conclusións 

Ao volume V: “Transversalidades”.  

Tomo 2º: - A vivenda protexida 

                                                 
95  Non se reproduce aquí porque está todo el contido, ampliado e corrixido na Fase 5ª, no Tomo VII: “Estudio do 
medio Rural e analise do modelo de asentamento poboacional” 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 243 -  
 

  - O espacio público: aprendizaxe e Xogo 

B) ESTUDIO DO MEDIO RURAL E ANÁLISE DO MODELO DE ASENTAMENTO 
POBOACIONAL 

Fase 5ª. Aprobación inicial 

Contén a información actualizada deste traballo desenvolvido nas Fases anteriores e que contén: 

I) O Estudio do Medio Rural 

II) A Análise do modelo de Asentamento Poboacional, cos seguintes anexos: 

o Anexo 1: Núcleos de poboación das parroquias exteriores no PXOU de 1993. 

o Anexo 2: Planeamento redactado no ámeto exterior 

o Anexo 3. Documentación gráfica (os núcleos rurais) 

Fase 6ª. Aprobación provisional. 

Tomo VII: Estudo do medio rural e análise do modelo poboacional 

Fase 7ª. Aprobación definitiva atendendo á orde da CPTOPT de 19 de xaneiro de 2007, 
elaborado en marzo de 2007. 

Tomo VII: Estudo do Medio Rural e Análise do Modelo de Asentamento Poboacional 

Aprobación definitiva. 

Tomo VII: Estudo do Medio Rural e Análise do Modelo de Asentamento Poboacional. 

 

A) PLANOS DE INFORMACIÓN 

Fases 2ª, 3ª, 4º, 5ª, 6ª, 7ª e Aprobación Definitiva. 

- Planos de Información 

- Ampliación informativa gráfica 

- Plano de Servizos (Redes) 

- Plano de dotacións urbanísticas existentes 

 

 

                                                                                                                                               
96 Non se reproduce aquí porque está todo el contido, ampliado e corrixido na Ampliación informativa da Fase 4ª, no 
volume V, Tomo 2º: A vivenda protexida. 
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2. DOCUMENTOS DE ORDENACIÓN 

Fase 5ª. Aprobación inicial 

- Memoria Xustificativa e de Ordenación. (presentada, por comodidade, en dous tomos, 1º e 
2º) cos seguintes Anexos: 

o Anexo 1: Memoria de Participación 

o Anexo 2: Propostas de Convenios Urbanísticos 

o Anexo 3: Áreas de Ordenación Detallada 

- Estudio de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico. 

- Planos de Ordenación. 

- Normas Urbanísticas. 

- Documento de Xestión (Fichas de características de todos os ámbitos de solo urbano non 
consolidado e sectores de solo urbanizable;así como tamén, dos sistemas xerais) 

- Estratexia de Actuación e Estudio Económico. 

- Catálogo. 

 

Fase 6ª. Aprobación provisional 

- Tomo I: Memoria Xustificativa e de Ordenación (presentada, por comodidade, en tres 
tomos, 1º, 2º e 3º) cos seguintes Anexos: 

o Propostas de Convenios Urbanísticos 

o Áreas de Ordenación Detallada  

o Memoria de Participación  

- Tomo II: Estudio de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico. 

- Tomo III: Normativa urbanística; presenta un Anexo coas Áreas de Ordenación 
Pomenorizada 

- Tomo IV: Documento de Xestión: Fichas de Planeamento (ámbitos e sectores), Sistemas 
Xerais, Planos de sistemas, API. 

- Tomo V: Estratexia de actuación e estudo económico; inclúe un Anexo cos Listados de 
Valoracións 

- Tomo VI: Catálogo de Bens Culturais: Memoria e Fichas 
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- Planos de ordenación 

 

Fase 7ª. Aprobación definitiva atendendo á Orde da CPTOPT de 19 de xaneiro de 2007  

- Tomo I: Memoria Xustificativa cos seguintes anexos: 

o Propostas de Convenios Urbanísticos 

o Áreas de Ordenación Detallada  

o Memoria de Participación 

o Redes de Infraestructuras e Servicios 

-Tomo II: Estudio de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico  

-Tomo III: Normativa Urbanística co seguinte anexo: 

o Áreas de Ordenación Pormenorizada 

- Tomo IV: Documento de Xestión: Fichas de Planeamento (ámbitos e sectores), APIS e 
Sistemas Xerais. 

- Tomo V: Estratexia de actuación e estudo económico, co seguinte anexo: 

o  Listados de Valoracións 

- Tomo VI: Catálogo de Bens Culturais, co seguinte anexo: 

o  Fichas de Catálogo 

- Planos de ordenación 

 

Aprobación definitiva  atendendo ás Ordes da CPTOPT de 16 de maio de 2008 e da 
CMATI de 13 de xullo de 2009  

- Tomo I: Memoria Xustificativa cos seguintes anexos: 

o Propostas de Convenios Urbanísticos 

o Áreas de Ordenación Detallada  

o Memoria de Participación 

o Redes de Infraestructuras e Servicios 

o Estudio da posibilidade de introducción da reserva do 40% de vivenda protexida en 
tódolos ámbitos de solo urbano non consolidado e solo urbanizable garantindo a súa 
rendibilidade e equilibrio. 
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-Tomo II: Estudio de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico  

-Tomo III: Normativa Urbanística co seguinte anexo: 

o Áreas de Ordenación Pormenorizada 

- Tomo IV: Documento de Xestión: Fichas de Planeamento (ámbitos e sectores), APIS e 
Sistemas Xerais. 

- Tomo V: Estratexia de actuación e estudo económico, co seguinte anexo: 

o  Listados de Valoracións 

- Tomo VI: Catálogo de Bens Culturais, co seguinte anexo: 

o  Fichas de Catálogo 

- Planos de ordenación 
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3. A Expresión Gráfica do PXOM: Os Planos 

Como en tantos outros apartados desta Memoria ten exposto, tamén na representación gráfica, o 
Plan Xeral tivo como obxectivo a procura da máis axeitada e posible das formas de expresión 
gráfica dos planos para acadar a doada, ou polo menos non demasiado complexa, lectura dos 
mesmos e, en definitiva, unha comprensión do Plan Xeral no que atinxe á súa estrutura e a 
definición precisa das súas diversas compoñentes, das moi variadas clases e categorías de solo. 

Por isto o Plan Xeral optara por establecer un criterio, por outra banda convencional, de 
xerarquización na representación das súas determinacións. 

Unha xerarquización que se obtiña mediante unha desagregación das determinacións en series 
distintas de planos empregando escalas diferentes segundo o rango ou categoría correspondente 
a cada unha delas, sen caer na tentación de considerar que todo pode representarse á mesma 
escala 1:1.000 ou 1:2.000, como se o que pode o máis, pode o menos. 

En definitiva, o Plan Xeral, propoñendo un método desta natureza para a representación gráfica, 
non facía outra cousa máis que “retomar” a tradición da xa antiga Lei do Solo de 1976 que deu 
sustento ao Regulamento de Planeamento, no que a estrutura xeral e orgánica se debía 
representar en planos de escala pequena (denominador grande) 1:5.000 , así como os ámbitos ou 
sectores cuxa definición debería de se levar a cabo en aplicación das determinacións do Plan 
Xeral, pero mediante o desenvolvemento de figuras de planeamento axeitadas: Plans Especiais 
de Reforma Interior e Plans Parciais. 

Con carácter previo, en todo caso, hai que sinalar que, como consecoencia das observacións 
prantexadas polo Informe Previo da Xunta, completouse o Plan Xeral con dous planos, un de 
clasificación do solo, e outro, de estrutura xeral e orgánica do territorio, que integran unha nova 
e primeira serie de planos á que chamamos serie 0. Ven de ser completada, con novos planos 
temáticos que refunden usos e sistemas na presentación e configuración da estrutura e 
ordenación de todo o término municipal. 

O Plan Xeral recolle en planos da SERIE 1, baixo a denominación de Clasificación Xeral do 
Solo e Categorías do Solo Rústico, a escala 1:5.000, o que ven ser, comunmente a 
representación da denominada “Estrutura Orgánica do Territorio” municipal de Vigo (artigo 
531.e) da Lei), de forma tal que, ademais daquilo que directamente indica a súa denominación 
Serie, isto é, a clasificación do solo, todo aquilo que é capaz de facer comprensible, pola 
amplitude do territorio que ten “cabida” en cada folla, o “como” está estruturado o Plan Xeral e 
tamén o “como” defina a estrutura que propón para o futuro desenvolvemento de Vigo. 

Así, no que atinxe á Clasificación do Solo diferéncianse, segundo expón polo miúdo o artigo 
1.0.10 da Normativa Urbanística, o Solo Urbano do Urbanizable, dos Núcleos Rurais e dos 
Solos Rústicos . Dentro do primeiro, nesta serie, o Solo Urbano consolidado difumínase baixo 
un veo gris que evita que ninguén poida querer ver aquilo que non é obxecto de determinación 
desta serie, nin desta escala. E o Solo Urbano Non Consolidado, incluído como o anterior dentro 
dun límite graficamente visible, atópase dividido nos diferentes Ámbitos que deben ser 
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definidos e ordenados por Plans de Desenvolvemento posteriores (PERI), ou que sa xon 
ordenados detalladamente e incorporados ao presente PXOM. 

Para a súa identificación, como Ámbitos de Planeamento Remitido (APR) (remitido a cada 
PERI e á súa ficha correspondente), van todas cunhas siglas identificadoras alfanuméricas que 
constan de tres partes: 

 A: Índice que indica que é un Ámbito de PERI. 

 N:  Número do 1 ao 8 que indica en cal dos oito distritos en que se divide o solo urbano se 
atopa asignado. 

 MM:     Dous díxitos de numeración correlativa dentro de cada distrito. 

Non se usou referencia específica ás parroquias (independentemente de que a delimitación das 
mesmas figure nos planos), porque a esixencia da Lei 9/2002, reformada en 2004, de establecer 
a división do solo urbano en Distritos (art. 49) e a estrutura xeral que o Plan Xeral establece e 
define, obriga a unhas delimitacións que dificilmente poderían respectar os lindeiros das 
tradicionais parroquias, a agrupación das cales en diversos momentos da historia levaron a 
construír o que agora é Vigo, unha grande cidade, múltiple e complexa, onde en ocasións xa 
resulta case imposible percibir eses lindeiros, no que ao solo urbano respeita. 

Hai outras dúas posibles delimitacións dentro do Solo Urbano non consolidado, que aparecerán, 
nesta SERIE 1 de planos. 

Unha delas responde ás Áreas de Planeamento Incorporado (API), isto é, aquelas zonas ou áreas 
cuxa ordenación foi aprobada en aplicación de determinacións de planeamentos anteriores pero 
aínda tendo concluído os procesos de equidistribución non están completados por enteiro no seu 
proceso de urbanización e edificación. O Plan Xeral delimítaas e numéraas para a súa 
identificación e, co carácter que outorga o seren consideradas como planeamento incorporado 
remite a súa regulación ao dito planeamento. 

No Solo Urbanizable, o Plan Xeral, entre as opcións que a Lei 9/2002 ofrece, e en base ao 
criterio elixido de non deixar sen sectorizar ningún solo (como xa se indicara a intención no 
mesmo Avance de Planeamento e se xustifica na presente Memoria) delimitou e, polo tanto, 
dividiu todo o solo urbanizable en sectores (sempre con aplicación dos criterios fixados no art. 
49.2 da Lei) e cada un está definido con claves alfanuméricas análogas ás das APR, pero dun 
xeito máis significativo (como Sectores e non Ámbitos). Así: 

S- Confire o carácter de sector de Solo Urbanizable Delimitado. 

XX- Dous díxitos de numeración correlativa de todos os sectores do Municipio. 

TT- Unha ou dúas letras que definen o uso Global característico ou usos Globais que o 
Plan Xeral lles atribúe. 
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Como acontece cos ámbitos de solo urbano non consolidado cos PERIS, os sectores de solo 
urbanizable delimitado deben desenvolverse a traveso de Plans Parciais, máis tamén se 
contemplan exemplos de ordenacións xa detalladas dos mesmos incorporadas ao presente Plan 
Xeral. 

Continuando coa clasificación do solo, os Núcleos Rurais, por estaren ordenados detalladamente 
polo Plan Xeral aparecen igoalmente difuminados pero cunha cor clara que permite a súa doada 
diferenciación do solo urbano consolidado. 

Por último, o solo rústico non está considerado, no que atinxe ao seu concepto, como un resto 
non incluído noutras clases de solo posto que moitos deles se definen con carácter previo e 
anterior a algunha das clases de solo xa citadas. Con todo, non leva unha liña delimitadora 
expresa porque para os efectos gráficos é máis práctico deixar a súa delimitación a todo aquilo 
non incluído en zonas delimitadas para outras clases de solo. 

As distintas categorías do solo rústico que, de entre as posibles que a lei regula, o Plan Xeral 
establece, están claramente diferenciadas por tramas diferenciadoras (no seu caso, de cor) que 
permiten a súa sinxela interpretación. 

Débese de salientar, polo xeito de delimitación, o Solo Rústico de Protección de Augas, Canles 
e Ribeiras que, por determinación do apartado d) do artigo 32 da Lei, se delimita mesmo polo 
interior dos Sectores do Solo Urbanizable. Dada a orografía de Vigo e a cativa entidade dos 
regatos, o Plan Xeral optou por definir unha zona de policía de vintecinco metros a cada lado do 
eixo dos ditos regatos, mantendo, desta maneira, o mesmo largo de protección que xa establecía 
o Plan Xeral que agora se revisa.97 

Pero, ademais da clasificación de solo, as distintas follas que forman os planos da SERIE 1, hai 
outros elementos grafiados para a compresión da estrutura definida polo Plan Xeral. Os sistemas 
xerais son, sen dúbida ningunha, os elementos que contribúen a definir, e polo tanto os que 
permiten comprender e abranguer o conxunto de todo Vigo, as relacións dos elementos 
estruturadores con ámbitos complexos e, en definitiva, a visión xeral do Termo Municipal.98 

Poden pertencer a unha ou outra das diferentes clases de solo, pero o feito de apareceren cunha 
representación homoxénea no conxunto de todos os planos, permiten comprender precisamente 
ese carácter de sistemas xerais. 

Algúns poden ser lineais e outros puntuais pero, no seu conxunto, definen realmente esa 
condición de responder ao sentido de sistema; (o diccionario dinos que sistema é o “conxunto de 
cousas ou partes coordenadas, segundo unha lei, ou que, ordenadamente relacionadas entre elas, 
contribúen a un determinado obxecto ou función). E son xerais porque tanto pola súa 
distribución, nuns casos, ou a súa vocación de servizo, noutros, están encarreirados para o 

                                                 
97  Ver a xustificación na resposta ao Informe Previo: Anexo á epígrafe 1.2. do capítulo Introductorio: Antcedentes. 
Con esa xustificación obtén igualmente resposta o sinalado no Informe emitido por AUGAS DE GALICIA, ao que xa 
se fixo mención tamén no Capítulo Introductorio. 
98  O feito de incluir agora na serie 0 un plano de Estrutura xeral e orgánica non quita para que se sega a manter nestes 
planos os sistemas xerais. 
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conxunto de Vigo. 

A clasificación e os sistemas xerais, recollidos nun número reducido de follas (vintecinco) 
permítenos, por unha banda, interpretar e comprender a estrutura do Plan Xeral de Vigo, e por 
outra, mediante as delimitacións e referencias de ámbitos e sectores, acudindo ao documento de 
xestión que recolle as fichas duns e outros, coñecer o groso do contido substitutivo das 
determinacións do Plan Xeral para todo aquel solo que está suxeito a procesos de 
desenvolvemento posterior, aos réximes xurídicos correspondentes a uns e outros e, en 
consecuencia, suxeitos ás obrigas de cesións ou ordenanzas tanto dos sistemas xerais como dos 
sistemas locais que a lei establece. Tamén do desenvolvemento do conxunto dos ditos territorios 
sairán as cesións dos aproveitamentos esixidos, que dan cumprimento ao recoñecemento dos 
dereitos constitucionais de que a colectividade participe das plusvalías que se produzan como 
consecuencia do planeamento. 

Continuando coas determinacións gráficas do Plan Xeral, este achega as súas escalas á 
complexa situación da estrutura do solo urbano consolidado. E así, na serie 2, Ordenación 
Pormenorizada do Solo Urbano e do Solo de Núcleo Rural, establécense as determinacións a 
escala 1:1000 representadas en reducción DIN-A3 a 1:2.000 destas clases e tipoloxías de solo. 

No solo urbano consolidado, en cumprimento do artigo 54 da Lei 9/2.002, mantense a 
delimitación do Solo Urbano que xa aparecía nos planos da SERIE 1, só que neste caso, nun 
principio era o Solo Urbano non Consolidado e o Solo Urbanizable o que quedaba definido por 
unha trama raiada que o diferenciaba do contido do consolidado que se regula e segue regulando 
polo miudo nesta SERIE 2 de planos. 

O Plan Xeral consideraba que esta, digamos, alternancia do uso de “veos” que disminúen a 
visión dos dous tipos de clase de Solo Urbano, Consolidado ou non Consolidado ía permitir o 
mellor uso e comprensión do Plan Xeral. E elo porque o que se decide situar baixo trama 
cinsenta nunha serie de planos, aparecería regulado expresamente noutra serie. Introducindo un 
simple código visual encarréirase ao técnico ou ao cidadán cara aqueles planos onde poidan 
atoparse as determinacións do Plan Xeral que se desexa consultar. 

Non obstante, a pesares da “veladura” da trama que cobre o Solo Urbano Non Consolidado, en 
razón das recomendacións efectuadas polos técnicos da Xerencia de Urbanismo, que terán que 
ser os que, en definitiva teñen que “usar” máis os planos do plan, con fin de facer máis doada a 
identificación dos ámbitos desta Categoría de Solo Urbano, incluíronse as siglas identificadoras 
de cada APR asi como a súa delimitación, representando igualmente  os viarios do Sistema 
Xeral que prevé o Plan, porque a súa presencia permite comprender a lóxica das conexións 
pretendidas. Tamén se reflectan no plano a escala 1:1.000 os Sectores de Solo Urbanizable, con 
idénticas determinacións que as dos Ámbitos de Solo Urbano Non consolidado, identificados 
igualmente polas súas correspondentes siglas. E, mesmo, os solos rústicos, se ben neste caso 
somente co trama desta clase de solo sen identificar as distintas categorías  dese solo. Dentro do 
Solo Urbano Consolidado, coas explicacións de interpretación do xa citado artigo 1.0.10, 
defínense, como trazado e características da rede viaria pública, os alineamentos e rasantes, 
estas últimas hanse entender como as existentes, agás nos casos de intervención prevista de 
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Reforma Interior. Como asignacións de usos pormenorizados, tipoloxías edificatorias e 
condicións da edificación, o Plan determina a ordenanza e grao que é de aplicación a todos os 
solos urbanos consolidados. E, por último, tanto a delimitación dos espacios libres e zonas 
verdes así como os espacios reservados para as dotacións e equipamentos, o plan delimita e 
trama, de xeito pormenorizado, cada un destes usos senlleiros. En definitiva, o Plan Xeral 
representa as diversas ordenanzas por dous procedementos complementarios. As ordenacións, 
digamos, edificatorias lucrativas delimítanse e asígnanselle un ou varios díxitos como referencia 
ás ordenanzas reguladoras que lles son de aplicación. As que constitúen os sistemas xerais ou 
locais de espacios libres e zonas verdes e as dotacións e equipamentos, sexan públicos ou 
privados, delimítanse e trámanse de maneira pormenorizada sen entrar na consideración de cal é 
a delimitación dunha Ordenanza ou grao no que se encontran localizados. Corresponden, sen 
dúbida a ordenanzas propias, a ordenanza 13 regula as áreas e edificacións dotacionais e a 
ordenanza 14 os espacios libres e zonas verdes, pero o sistema de representación elixido permite 
ver de maneira inmediata cantas e onde están estas zonas que son consideradas como os 
elementos que inciden na calidade de vida e a cohesión social (artigo 47 da Lei 9/2002) 

Tamén nesta SERIE 2 dos planos hai delimitacións de Áreas que se consideran baixo un réxime 
urbanístico particular. Unha delas responde ás Áreas de Planeamento Incorporado, isto é, 
aquelas zonas ou áreas a ordenación das cales foi aprobada en aplicación de determinacións de 
planeamentos anteriores pero aínda tendo concluído os procesos de equidistribución non estean 
completados no seu proceso de urbanización e edificación. O Plan Xeral delimítaas e numéraas 
para a súa identificación e, co carácter que outorga o seren consideradas como planeamento 
incorporado remite a súa regulación ao dito planeamento. 

Outra diferente gama de áreas delimitadas independentemente das anteriores, son as 
denominadas Áreas de Ordenación Pormenorizadas (AOP) que pola sú a maior esixencia de 
precisión e matización da ordenación, figurarán en documentación anexa; todo elo, en razón do 
que se argumenta nos epígrafes 4.2.2: A Normativa Urbanística”, e mais en concreto, o relativo 
ao Título IX e parágrafo 9.16. 

Por último, dentro dos planos do Solo Urbano Consolidado, hai zonas nas que se delimitaron 
ámbitos suxeitos a desenvolvemento de Plans Especiais de diversas categorías, cuxa relación e 
condicións se recollen no Documento de Xestión e Execución, que forma parte do presente Plan 
Xeral. 

A SERIE 3 de planos ten, contrariamente aos anteriores, un conxunto de determinacións non 
especificamente relacionadas cos usos do solo, senón coas estruturas, non viarias, das redes de 
servizos das infraestruturas básicas que deberían dar os servizos e permitir que poidan chegar a 
ser as determinacións dos planos das anteriores series de planos. 

Acudindo ao sempre socorrido símil do corpo humano, non por utilizado menos útil, pódese 
dicir que nestes planos se recollen as determinacións daquilo que non se ve, que decorre por 
debaixo da pel da cidade. 

As redes e sistemas xerais das infraestruturas básicas que o Plan Xeral estrutura e define, xunto 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 252 -  
 

coas existentes, e as complementarias que deban xurdir como consecuencia de Plans Especiais 
de infraestruturas que deberán redactarse, definen o que no mundo animal son os sistemas 
circulatorios do sangue, o sistema nervioso central, o aparello dixestivo, etc,.. Todo aquilo que 
permite, volvendo ao urbanismo, que unha cidade pode ser e existir gracias aos innumerables 
servizos que os procesos de urbanización garanten. 
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4.2. CRITERIOS RESPECTO DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN O PLAN XERAL 

E PRECISIÓNS XURÍDICAS 

4.2.1. CRITERIOS RESPECTO DOS DOCUMENTOS ANEXOS Á MEMORIA 

XUSTIFICATIVA 

Convenios urbanísticos 

O titulo VIII da lei 9 / 2002, do 30 de Decembro regula todo o relativo a unha práctica que ata 
agora estaba insuficientemente regulada.O título VIII regula as actividades de colaboración 
entre a Administración Autonómica e o Concello, e as súas “organizacións adscritas e 
dependentes e as demáis organizacións por elas creadas” conforme a dita lei, e tamén a 
“colaboración entre todas elas e outras persoas públicas ou privadas, para a súa colaboración e 
máis eficaz desenvolvemento da actividade urbanística”. 

A condición esencial que se recolle no apartado 2) do artigo 233 da lei 9/2002, é a esixencia de 
que tanto a negociación, como a formalización e o cumprimento dos convenios urbanísticos se 
terían que rexer polos principios de transparencia e publicidade. 

O PXOM de Vigo, a maiores de recoñecer –total ou parcialmente- os contidos dun bo fato de 
Convenios establecidos por corporacións anteriores (aqueles que non contravirían os obxetivos 
e criterios xerais establecidos polo dito Plan), propón ao Concello a incorporación no 
documento dunha serie de novos convenios de colaboración (abeirados á propia elaboración, 
formulación e, se cabe, aprobación do Plan Xeral) que en todos os casos teñen a condición de 
convenios que establecen determinacións específicas de planeamento e, sobre todo, condicións 
que deben rexer a execución do dito planeamento, ou sexa, compromisos efectivos e prazos para 
dar cumprimento a execución de todas as determinacións establecidas para os concretos ámbitos 
espaciais de cada convenio. 

Esta actividade desenvolvida ata agora polo Equipo Redactor, que ten o seu acobillo legal –polo 
de agora en tanto que actos preparativos-, no disposto nos apartados 3 e 4 do artigo 235 da lei 
9/2002, é unha actividade aínda non concluída, posto que á hora de pechar a redacción da 
presente Memoria de Ordenación, aínda non foi posible pechar todas as negociacións 
escomenzadas; e tamén porque é presumible que se produzan aínda por parte do sector privado 
–ou de algunha administración pública- propostas de colaboración, ou que o mesmo Concello 
por decisión dos seus órganos de governo, entende que o Plan Xeral debe interesar o peche de 
acordos conducentes á maior garantía de execución das súas determinacións prioritarias. 
Entende o Equipo Redactor que sería aconsellable pechar o listado de Proposición de 
asinamento de convenios antes de se producir a aprobación inicial do presente documento; ben 
entendido que no periodo comprendido entre a aprobación inicial e a provisional poderíanse 
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asinar Convenios, sempre que as determinacións neles concertadas non supoñan aspectos 
sustantivos do planeamento. 

Ata o momento, pois, o listado de Propostas de Suscrición de Convenios Urbanísticos de 
Colaboración, é o que se reproduce de seguido, listado no que se distingue entre aqueles 
Convenios que xa foron asinados pola Alcaldía, en respresentación do Concello de Vigo, 
daqueles outros que se elevan á corporación para a súa consideración e estimación da 
procedencia, no seu caso, de inclusión no expediente de tramitación do PXOM de Vigo. 

Neste caso, todos eles levan unha Dilixencia que fai constar que o contido do Borrador de 
Convenio é asumido polo Equipo Redactor e que ese contido é asumido pola(s) persoa(s) 
(xurídica(s) ou física(s) que desexa (n) establecer o Convenio, e que asume(n) o procedemento 
legalmente establecido para o iter da formalización e perfeccionamento que se establece no 
artigo 237 da lei. 

En todos e cada un dos Borradores de Convenios que se adxuntan á presente Memoria, se 
establecen as razóns polas cais se propón o seu establecemento e asinamento; xa que logo, 
obviase aquí a súa reiteración. Pero sí é preciso sinalar que, aos efectos do desenvolviemtno dos 
ámbitos SUNC e sectores de SUBLE, os solos abeirados  a convenio se consideran todos eles de 
desenvolvemento preferente e así se fai constar nos prazos fixados nas correspondentes fichas, 
que levan a obriga de desenrolo nos primeiros catro anos de vixencia do Plan Xeral. 

O listado, ata o de agora, é o seguinte: 

A) Convenios xa asinados polo Presidente da Corporación Municipal e/ou acordados polo 
seu Pleno: 

Acordo Marco de Colaboración para o desenvolvemento urbanístico, socioeconómico e 

cultural da cidade de Vigo, no marco das previsións do novo PXOM, formalizado entre o 

Concello de Vigo e o Consorcio da Zona Franca de Vigo. 

 
1. Convenio Específico de Colaboración entre o Concello de Vigo e o Consorcio da Zona 

Franca de Vigo para a Remodelación, Recuperación, Revitalización e Desenvolvemento de 

dotacións Urbanísticas, Culturais e Turísticas da Área Urbana de Teis-Guixar. (A-5-16, 

AOD) 

2. Convenio Específico de Colaboración entre o Concello de Vigo e o Consorcio da Zona 

Franca de Vigo para o desenvolvemento dun novo Polígono Industrial en Matamá-

Valadares. (S-44-I) 

3. Convenio Específico de Colaboración entre o Concello de Vigo e o Consorcio da Zona 

Franca de Vigo para a ampliación do Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vigo. (S-58-I) 

4. Convenio suscrito entre o Concello de Vigo e Cordelerías Mar (AOP-21) 
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B) Resto de Propostas de Convenio: 

5. Proposta de Convenio Urbanístico de Planeamento suscrito para a ordenación das parcelas 

que acobillan as Subestacións Eléctricas de Sárdoma e Balaídos, propiedade de Unión 

FENOSA (BALAÍDOS, A-3-23 – AOD)  

6. Proposta de Convenio Urbanístico de Planeamento suscrito para a ordenación da parcela 

existente en Tomás A. Alonso nº 207, no lugar coñecido como Castro-Castriño (AOP-10)  

7. Proposta de Convenio Urbanístico de Planeamento suscrito para a ordenación dun solar en 

Coruxo- Costa (AOP- 14) 

8. Proposta de Convenio Urbanístico de Planeamento e de Xestión do Sector de Solo 

Urbanizable delimitado de Fontes-Pertegueiras, previsto no Plan Xeral de Ordenación 

Municipal, suscrito entre o Concello de Vigo e propietarios de terreos sitos no dito ámeto. 

(S-14-R, SOD)  

9. Proposta de Convenio Urbanístico de Planeamento e de Xestión do Sector de Solo 

Urbanizable do Fragosiño, previsto no PXOM de Vigo, a suscribir entre o Concello de Vigo 

e a Asociación de propietarios de terreos do dito sector. (S-30-R, SOD) 

10. Proposta de Convenio Urbanístico de Planeamento suscrito para a ordenación das parcelas 

existentes na curva de San Gregorio, entre as rúas Tomás A. Alonso e Avda. de Beiramar. 

(AOP-09) 

11. Proposta de Convenio Urbanístico de Planeamento do ámeto de Solo Urbano Consolidado de 

Tomás A. Alonso 91 – 111. (AOP-11)  

12. Proposta de Convenio Urbanístico Normativo Para A Construcción Dunha Praza e 

Aparcamento Soterrado no Interior da Couzada Delimitada Polas Rúas Cristo e Sagunto 

Do Barrio de O Calvario. (AOP-19)  

13. Proposta de Convenio Urbanístico de Planeamento e de Xestión Do Sector De Solo 

Urbanizable de Eiravella. (S-64-D, SOD) 

14. Proposta de Convenio Urbanístico de Planeamento e de Xestión Do Ámeto De Solo Urbano 

Non Consolidado, Esturáns. (A-3-10, AOD) 

15. Proposta de Convenio Urbanístico de Planeamento e de Xestión Do Ámeto De Solo Urbano 

Non Consolidado, Igrexa-Oia. (A-1-07, AOD)  

16. Proposta de Convenio Urbanístico de Planeamento e de Xestión Do Ámeto De Solo Urbano 

Non Consolidado, Lagares. (A-4-49, AOD) 

17. Proposta de Convenio Urbanístico De Planeamento e de Xestión Do Ámeto De Solo Urbano 

Non Consolidado, Praza de España. (A-4-06, AOD)  
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18. Proposta de Convenio Urbanístico De Planeamento e de Xestión Do Ámeto De Solo Urbano 

Non Consolidado, Recaré. (A-7-02, AOD)  

19. Proposta de Convenio Urbanístico De Planeamento e de Xestión Do Ámeto De Solo Urbano 

Non Consolidado, Samil. (A-2-36, AOD) 

20. Proposta de Convenio Urbanístico De Planeamento e de Xestión Do Ámeto De Solo Urbano 

Consolidado, Romil. (AOP-24) 

21. Proposta De Convenio Urbanístico De Planeamento e de Xestión Do Ámeto De Solo Urbano 

Consolidado, Tomás Paredes. (A-3-37, AOD) 

22. Proposta de Convenio Urbanístico De Planeamento e de Xestión Do Ámeto De Solo Urbano 

Consolidado, Troncal. (S-03-R, SOD). 

23. Proposta de Convenio Urbanístico De Planeamento e de Xestión Do Ámeto De Solo Urbano 

Non Consolidado, Artística. (A-3-08, AOD) 

24. Proposta de Convenio Urbanístico De Planeamento e de Xestión Do Ámeto De Solo Urbano 

Consolidado, Arquitecto Palacios. (AOP-13)  
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RELACIÓN DE ÁREAS TERRITORIAIS SOMETIDAS A CONVENIO  
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4.2.2. CRITERIOS RESPECTO DA NORMATIVA URBANÍSTICA 

Antecedentes e criterios 

Un Plan Xeral dunha cidade como Vigo, cando persegue incidir dun xeito decidido na 
configuración do seu futuro desenvolvemento para a súa promoción como centro dun territorio 
que vai máis aló de si mesmo, da súa provincia e mesmo do estado, en definitiva, dunha 
eurorrexión, como é a de Galicia-Norde de Portugal en acelerada conformación, debe propor o 
documento da normativa urbanista coa mesma decisión e rigor co que propón a nova estrutura, 
os mecanismos de xestión, a a cuantificación dos seus custos e a definición dos axentes que van 
levar adiante ese modelo de cidade que se desexa como o Vigo do futuro. 

A Normativa urbanística é un dos documentos básicos dese futuro posto que define e regula o 
como, o cando e a maneira en que todo o Plan Xeral poda levarse adiante aquelada e 
harmónicamente no conxunto das súas previsións e determinacións. 

Para a súa elaboración a Normativa Urbanística, partiu -ou tivo como referentes-, dous aspectos 
que non podían ignorarse. 

Por unha banda, a complexidade de Vigo non podía seguir rexéndose por unhas Normas como 
as vixentes que responden case á realidade de 1982, ano no que se comezaba o que rematou por 
ser o PXOU de 1993 vixente. 

Se algo ten de se considerar como diferente en Vigo é a complexidade das súas situacións 
edificatorias repartidas por todo o territorio, sumada a unha complexidade froito herdeiro de 
numerosas ordenanzas xurdidas ao longo de moitos anos, e á interpretación que das mesmas foi 
realizándose no, xa pasado, século XX. 

Doutra banda, un feito non por sabido, suficientemente salientado, ancorado na cuestión de que 
semella como se tivesen chegado a convivir dous Vigo: o virtual e o real. O primeiro definido 
por unha normativa e unhas ordenanzas limitadas, e o segundo, xurdido por acumulacións de 
procesos nos que non sempre a concordancia coa regulación urbanística vixente en cada 
momento foi a máis axeitada. 

Esta realidade rematou por enfrontarse coas consecuencias moi presentes no sentimento 
urbanístico de quen xestionan ou traballan empregando o Plan Xeral como ferramenta de 
traballo. Por unha banda a xudicialización do urbanismo vigués no que, por desgracia, se viron 
enguedelladas máis situacións das que tivesen sido desexables. Por outra un número, de catro 
cifras, de expedientes incoados, por denuncias, de disciplina urbanística, o que é unha clara 
separación entre o que denominabamos o Vigo real e o virtual. 

A Normativa Urbanística, como documento do Plan Xeral, cifra os principios que foron 
considerados dende a definición dos criterios e obxectivos como unha das bases da Revisión. 
Vigo é como é, e é Vigo todo o conxunto do termo municipal. 
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Isto significa que por forza, como criterio xeral, se acepta o Vigo actual como unha realidade 
sobre a que se debe traballar. Hai vocación de transformación, mediante o proceso de 
desenvolvemento do Plan Xeral, pero sabendo que o que existe está e que, agás circunstancias 
moi singulares, todo Vigo debe ter cabida dentro das determinacións que o Plan en xeral e as 
Normas Urbanísticas en particular establezan e regulen. 

 

A incidencia na normativa do  proceso de participación e información pública 

O proceso da información ao público viu acompañado de Informes elaborados por institucións 
interesadas en razón das súas propias competencias e de informes elaborados polos Técnicos da 
Xerencia Municipal de Urbanismo, estes últimos enriquecidos, por contactos directos mantidos 
mediante reunións de traballo realizadas co  gallo de matizar algunha redacción concreta ou 
acordar a interpretación de pontos concretos, que, lóxicamente, na súa  maioría, levaron a 
reelaboración de párrafos aillados. 

Do resultado das análises destes informes, tendo sempre presente moitos dos contidos que 
estaban xa recollidos no Informe Previo da Xunta, o traballo de depuración de textos realizado 
cos técnicos municipais, e o resultado dos informes elaborados para contestación das 
Alegacións, xurdiu o  criterio adoptado agora de que, mantendo a estrutura e contido sustantivo 
da Normativa Urbanística, era, noustante, necesario trasladar ese conxunto de matices e 
necesidades de mellora ou inclusión dalgún contido non suficientemente elaborado, mediante un 
repaso sistemático do conxuto da Normativa Urbanítica. 

Deste xeito, pode dicirse que, sen ningún xénero de dúbidas, a Normativa é a mesma que foi 
obxecto de Aprobación Inicial, somentes que agora aparece extraordinariamente enriquecida na 
súa maneira de exposición ou redacción en moitos pontos, párrafos cuxo contido se desagrega 
en dous ou tres, fuxindo de oracións subordenadas ou xuxtapostas, que de certo non axudaban á 
unha correcta comprensión dos preceptos establecidos; ou acudindo ao engádego dalgúns 
aspectos puntuais que foi  preciso inroducir ou  correxir porque o mandato legal estaba 
insuficientemente cumprido. 

Por suposto, como era de obrigado cumprimento, toda a Normativa Urbanística foi adaptada á 
regulación resultante da Lei 15/2004 que, ao modificar a Lei 9/2002, obrigaba a realizar 
pequenos matices en diversos aspectos. Tampouco este axuste ao marco lexislativo representa 
unha variación significativa ao contido das Normas. 

Nos apartados seguintes, na exposición e xustificación que esta Memoria contén sobre a 
Normativa Urbanística, sinálanse aqueles aspectos que merecen algún comentario expreso.  

 

Estrutura das normas urbanísticas 

As normas urbanísticas que o Plan Xeral establece, xurdiron a partir das existentes pero, en 
realidade son herdeiras da experiencia do planeamento das grandes cidades españolas que se 
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realizou nos anos oitenta e noventa. Experiencia que serviu para situar o planeamento do estado 
español como un dos exemplos máis destacados nos países do seu entorno de cultura 
urbanística, sendo obxecto e tema de múltiples traballos publicados en revistas especializadas de 
toda Europa. 

A estrutura das Normas urbanísticas, que non sufríu variación algunha no proceso, consta de 
doce títulos. De tódolos xeitos, a efectos de comprensión xeral, poderiamos considerala dividida 
en tres grupos de catro títulos cada unha. 

Un primeiro grupo, títulos I a IV, poderiamos consideralo, nun sentido moi simplificado, 
como o de carácter máis xurídico.  

Un segundo grupo, títulos V a VIII recolle a base da Normativa de aplicación xeral, usos, 
edificación, urbanización e protección. 

E, por último o terceiro grupo, título IX a XII están dedicados a cada unha das catro clases 
de solo que a lei 9/2002 establece, Urbano, de Núcleo Rural, Urbanizable e Rústico. 

Coméntanse de seguido cada un dos diferentes doce títulos coa intención non específica de 
xustificar ou esclarecer o seu contido ou alcalce total, o cal só poderá deducirse da súa lectura 
integrada e asociada considerada como un todo entrelazado que define un marco normativo 
unitario. Pero si se considerou necesaria a súa exposición na Memoria, porque é esa mesma 
exposición a que mellor reflicte a estrutura e xa que logo xustifica o modelo normativo elexido. 

En xeral, e como secuencia das distintas observacións feitas ao equipo redactor, como xa se 
expuxo no apartado introductorio, procedeuse neste docuemento que agora se tramita para 
Aprobación Definitiva a unha mellora importante do contido das Normas Urbanísticas, na 
procura de maior coherencia, coordenación interna e claridade expositiva. 

En relación cos Títulos II, III e IV, seguindo as recomendacións do Informe Previo 
Autonómico, as reflexións propias do Plan Xeral, os informes sectoriais e os dos técnicos do 
Concello, introducíronse modificacións sustanciais nos mesmos, co gallo de non repetir 
transcrpción de textos legais, pero sen que por elo se perda a coherencia expositiva dos mesmos. 

Con especial coidado foi tratado o réxime xeral transitorio do capítulo 2.7, con fin do seu mellor 
acaemento á lei 9/2002, na sua redacción final da Lei 15/2004.  

1. No que se denominou o primeiro grupo de títulos, o contido e obxectivos reponde aos 
seguintes: 

TITULO I. DEFINICIÓNS XERAIS. Regula cal é a natureza do Plan, o seu sustento xurídico e 
finalidade, e tamén o contido, o seu ámbito de aplicación e a vixencia e efecto das súas 
determinacións. 

Define daquela o que é o Plan Xeral e o que representa e significa. Completándose cos supostos 
de revisión e as bases de interpretación; estas, redactadas segundo o disposto no artigo 6 da Lei 
9/2.002. 
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TITULO II. INTERVENCIÓN MUNICIPAL NA EDIFICACIÓN E USOS DO SOLO. Regula 
a incidencia do Plan sobre situacións preexistentes. Ten, como se deduce do seu nome,dúas 
partes diferenciadas. Os primeiros capítulos están dedicados ás licencias, parcelacións, deberes 
de uso e conservación, o tratamento do estado ruinoso das edificacións e o fomento da 
conservación e rehabilitación. En gran parte, respondese ao contido do Título VI da Lei 9/2002. 
Son capítulos básicos de carácter competencial e procedemento, licencias e de regulación 
dalgúns dereitos e deberes dos propietarios en relación cos edificios existentes, así como a 
regulación e clasificación das obras de edificación que constitúe un conxunto de algo máis que 
simples definicións, a regulación das cales é imprescindible para, posteriormente nas 
ordenanzas do solo urbano e no Catálogo, deixar fixados con precisión o alcance das posibles 
intervencións. 

O último capítulo deste título – o 2.7 -  establece o réxime transitorio, isto é, a regulación da 
situación de plans e edificios existentes, o axuste dos cales coas novas determinacións das 
Normas poidan atoparse con diferencias nunha regularidade xurídica que expresamente se fai 
imprescindible regular. Desenvolve o contido do artigo 103 da Lei e define e matiza aquilo que 
é desconforme co Plan Xeral, por total incompatibilidade, en todo caso, diferenciándoo do que 
só estaría desconforme co plan en aspectos parciais, polo que o seu recoñecemento de feito non 
impide o desenvolvemento do Plan. 

A aportación, máis salientable, de axuste de redacción agora producido, foi a proposta de 
regulación das condicións de conservación da urbanización, que obligada por o artigo 110 da 
Lei non estaba recollida de xeito axustado. 

 

O TÍTULO III. RÉXIME URBANÍSTICO DA PROPIEDADE DO SOLO. Que en 
desenvolvemento do Título I da Lei 9/2002 regula o Réxime urbanístico de cada clase de solo 
que a Lei determina, completándose cunha regulación propia do réxime dos sistemas xerais e 
locais, que aínda pertencendo a unhas ou outras clases de solo, a Lei establece en 
determinacións propias no Capítulo VII do Título IV. 

 

O TÍTULO IV. DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PLAN XERAL. Agrupa dous 
aspectos básicos. O primeiro, fai referencia ás condicións de desenvolvemento do Plan mediante 
os diversos planeamentos que recolle a Lei 9/2002 no seu Título II, ampliando e precisando, 
como corresponde a unhas normas urbanísticas, aspectos nos que a Lei só establece a regulación 
básica. O segundo aspecto recollido neste Título é o da execución, e daquela a xestión do Plan 
Xeral que a Lei regula no seu Título IV. Xa que logo, este Título das Normas é o que regula 
dous elementos necesariamente inseparables como son os de planeamento e xestión, ou 
planeamento e execución. 

Está dito noutros apartados desta Memoria que o Plan Xeral adopta, como non pode ser doutro 
xeito, o compromiso de que todo aquilo que define ou propón , é realizable, cuantifícase 
economicamente e establécese o procedemento do seu desenvolvemento, asignando o 
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responsable económico ou o reparto das cargas económicas que deben asumir as 
administracións e os particulares. Todo iso, segundo corresponde, está recollido no documento 
de Estratexia de Actuacións e Estudio Económico, cuxa realización fonda, documentada e 
omnicomprensiva, foi preocupación constante do Plan, preocupación que se xulga como pouco 
común. Mais é o caso que Vigo non se pode permitir ter un plan onde as cuestións económicas-
finaceiras – a factura – non estivesen craras e docuementadas. 

2. No que se denominou o segundo grupo de títulos, o contido e obxectivos das normas 
regúlanse os aspectos da Normativa xeral de aplicación a todas as clases de solo e, por tanto, a 
todo o municipio de Vigo, sobre temas de tanta transcendencia como a que se deduce do contido 
dos seguintes títulos. 

 

O TÍTULO V. NORMAS XERAIS DE USO. Regula, en primeiro lugar, cal é o concepto que o 
Plan Xeral ten dos usos e dos tipos de usos que se deben contemplar por razón de agregación ou 
degregación (globais e pormenorizados) pola súa existencia ou non, (existentes e propostos) 
sobre as súas posibilidades de compatibilidade (tolerados, permitidos, etc) ou, por último, 
segundo o réxime de propiedade ou tenza, (públicos e privados). 

Posteriormente este título define dez usos básicos, coas súas diferentes categorías e, dentro de 
cada un, no capítulo correspondente regula e establece as determinacións que se derivan de 
maneira específica polo uso en si mesmo, con independencia de onde poida desenvolverse ou 
localizarse. 

Aplícase, como xa se expresou en todo o termo municipal. 

Nos repasos efectuados, e como consecuencia de alegacións concretas, axustáronse algúns dos 
usos previstos para resolver pequenos conflictos entre usos que corresponden a Usos Globais, 
Clases e Categorías diferentes, pero que están necesariamente relacionados. Por poñer uns 
exemplos, os Mercados municipais son uso dotacional de servizo público pero a súa execución 
en muitos temas, debe ser acorde co uso Comercio; da mesma maneira, os Intercambiadores 
pertencen ao Uso Transporte e Comunicacións, Servizos Públicos, pero a súa construcción non 
pode ser allea ás condicións de execución do Uso Garaxe-Aparcamento. 

 

O TÍTULO VI. NORMAS XERAIS DE EDIFICACIÓN. Establece a maneira de realizar as 
obras de edificación seguindo un proceso lóxico que comeza por definir e regular os ámbitos 
sobre os que se asentan os edificios, as parcelas e predios; continúa regulando a maneira dentro 
desas parcelas, de cómo se debe situar a edificación, recuamentos, fondos, apegamentos, etc... O 
seguinte capítulo regula o canto desa situación en porcentaxe, unha capacidade de ocupación e 
cal é a condición dos espacios das parcelas que fican libres. 

Os seguintes capítulos van establecendo as regulacións da edificabilidade; os parámetros 
básicos para a súa consideración; as condicións de volume e forma dos edificios, como van ser, 
as alturas, os andares, as tipoloxías edificatorias, etc. 
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Complétase este Título con catro últimos capítulos de grande importancia posto que, mentres os 
anteriores reflicten aspectos cuantitativos, estes regulan as condicións cualitativas, isto é, 
calidade e hixiene: Dotacións dos edificios; accesibilidade e seguridade e condicións estéticas. . 
Son normativas que xunto coas propias dos usos regulados no Título V van condicionar a 
calidade de vida dos cidadáns de Vigo, no interior dos edificios, e tamén no exterior posto que 
as condicións estéticas establecen regulacións que definen condicións obxectivas que aseguran o 
maior respecto ao espacio exterior e, xunto coas condicións anteriores, ou as ordenanzas de solo 
urbano, melloran a calidade do medio urbano. 

Un comentario particular, enténdese que se debe realizar sobre a introducción de condicións 
estéticas específicas para os edificios en altura. Estas condicións regulan o procedemento de 
aprobación de todos os edificios que se poidan realizar con catorce ou máis plantas, de maneira 
que, con anterioridade á solicitude de licencia, deberá presentarse unha Proposta da forma, 
tratamento e condicións de volumetría, cor e deseño destes edificios. A súa aprobación, que 
corresponde ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, deberá contar cun informe 
previo, aínda que non vencellante, realizado por unha comisión de expertos, de recoñecido 
prestixio que serán designados, en numero mínimo de tres, polo propio Consello.  

Neste Título non se ten feito ningunha incorporación sustantiva como consecuencia do proceso 
de Información pública, e só  se ten  repasado co gallo de garantir que non se produzan  
contradiccións no seu contido ou par repasar algún concepto cuxa redacción podería levar a 
confusión.  

O TÍTULO VII. NORMAS XERAIS DE ORDENACIÓN E URBANIZACIÓN. Regula, 
contrariamente ao título anterior, o espacio exterior, como se crea, con que criterios se ordena e 
como se urbaniza. 

Inclúe determinacións sobre a Rede viaria, rúas, estradas e camiños; sobre zonas verdes; 
condicións dos equipamentos e os espacios libres nas súas parcelas e un último capítulo moi 
importante sobre as condicións xerais de redes de infraestruturas e pavimentacións. 

A introducción do concepto de normativa xeral de Ordenación, no fai máis que dar resposta ao 
punto 3 do artigo 47 da Lei, a fin de evitar que as parcelas con destino para equipamentos, por 
caso, sexan tratadas como “solos residuais” das ordenacións. Así mesmo, retómanse, con 
carácter de normativa do Plan, os criterios de deseño que o Regulamento de Planeamento 
establece para as zonas verdes, o que se complementa con criterios de localización para que, de 
verdade, estean situadas “...en los lugares más adecuados para satisfacer las necesidades de la 
población” (artigo citado).  

Doutra parte o Plan Xeral introduciu un concepto, novo en Vigo, sobre as urbanizacións, 
recollido tanto no título IV, sobre os contidos dos proxectos de urbanización como neste título, 
que é o referente á obxectividade de que as obras de urbanización se realicen cun control de 
calidade que deberá levar a cabo unha empresa especializada e independente da urbanizadora. 

Nin o Concello, cos seus técnicos, nin os técnicos directores de obras de urbanización teñen 
medios ou capacidade para o control da calidade deste tipo de obras para o que é precisa a 
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extracción de mostras, os ensaios de laboratorio, etc... 

A lei de calidade da edificación xa regulou a necesidade de destinar unha porcentaxe do valor da 
obra ao control de calidade. O Plan Xeral obriga a que un 1% do valor das obras de 
urbanización se destine a control de calidade. 

 

Por último, dentro deste grupo, o TÍTULO VIII. NORMAS XERAIS DE PROTECCIÓN. 
Determina as condicións básicas de protección de aspectos como o medio ambiente, no que se 
puxo especial coidado, nomeadamente na regulación de vertidos sólidos, líquidos e gasosos, cun 
apartado específico para as instalacións industriais, ou a protección acústica, de incendios e de 
radiacións electromagnéticas. Outro capítulo destínase á protección da paisaxe e da escena 
urbana encamiñado a garantir que nas futuras intervencións no espacio exterior ou urbano 
estean acoutadas as marxes de intervención ou definidos os límites de aquilo que o Plan Xeral 
considera axeitado para garantía dun ambiente urbano desexable. 

Ademais da normativa específica e pormenorizada do Catálogo, este título inclúe normativa 
xeral de protección do patrimonio edificado, dos xardíns, conxuntos e elementos naturais e de 
protección do patrimonio arqueolóxico, que en Vigo non se limita ao solo rústico porque a súa 
riqueza de elementos e restos arqueolóxicos se atopa repartida por todo o territorio e en calquera 
clase de solo. 

Os últimos títulos do que se considerou como terceiro grupo, están dedicados a cada unha das 
catro clases de solo definidas pola Lei 9/ 2002. 

Este Título si exprementou  unha modificación de estrutura, como consecuencia da necesidade 
de reaxustar toda a regulación de Protección, tanto dos elementos urbanos como das zonas 
Arqueolóxicas, aspectos demandados polo informe do órgano provincial responsable do 
Patrimonio. Neste senso,  toda a normativa de protección propia do Catálogo foi  suprimida 
deste Título para ficar recollida no documento do Catálogo que, a estes efectos, é un documento 
complementario da Normativa urbanística. Cecais sexa este o documento no que as melloras 
introducidas tanto no que respecta á presentación, como no que atinxe a incorporacións, sexan 
mais significativas. 

 

O TÍTULO IX. NORMAS PARTICULARES DO SOLO URBANO. Ten dúas partes 
claramente diferenciadas. Os primeiros dezaseis capítulos, regulan as ordenanzas e ordenacións 
pormenorizadas do solo urbano de aplicación directa no categorizado como consolidado e, xa 
que logo, susceptible de concesión de licencia de obras aos proxectos que se axusten á 
ordenanza e grao establecidos no Plan Xeral.  

O Plan Xeral distingue, certamente, en solo urbano consolidado entre zonas de ordenanza e 
zonas de ordenación. A estas últimas o Plan denominounas “Áreas de Ordenación 
Pormenorizada (AOP). 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 265 -  
 

As zonas de ordenanza son aquelas que, pola súa relativa sinxeleza, poden reconducirse a 
algunha das quince (15) situacións básicas reguladas polo Plan Xeral nos capítulos 1 a 15 deste 
Título IX. Neste sentido, e estudiada con fondura a súa realidade urbana, levouse a cabo un 
esforzo por reconducir no posible as diferentes configuracións edificatorias de Vigo a un 
número relativamente reducido de supostos (quince). 

“Porén, existen outros supostos ou situacións que non se poden reducir ou subsumir en ningún 
deses quince casos previstos nas ordenanzas (tal é, certamente, a complexidade –e, polo mesmo, 
a riqueza- da cidade); situacións onde os parámetros e/ou a regulación prevista nas diferentes 
ordenanzas se amosan manifestamente insuficientes ou non ofrecen unha aquelada resposta á 
complexa realidade das zonas onde se localizan eses supostos; que presentan peculiaridades de 
seu, en atención ou derivadas de diversas circunstancias. Trátase de espacios urbanos que 
xurdiron nun contexto histórico e sociocultural determinado, zonas que se concretaron como 
consecuencia do desenvolvemento de planeamentos secundarios que executaban e/ou 
pormenorizaban determinacións xerais dos anteriores instrumentos de planeamento xeral da 
cidade, planeamentos que nalguns casos poideron ser anulados polos Tribunais do contencioso-
administrativo por motivos puramente formais ou instrumentais, sen que a sua concreta 
ordenación nunca fora posta en dubida ou fose a causa da súa  anulación, ordenación que é 
agora asumida polo PXOM por encaixar ou responder aos criterios xerais do mesmo, o que caso 
a caso xustifica o PXOM; espacios onde a realidade física condiciona abondo o 
desenvolvemento urbanístico dos mesmos; espacios destinados a novos modos de 
funcionamento das infraestruturas, actualización de equipamentos, de obsolescencia de uso; ou 
aqueloutras situacións nas que, en virtude de convenios –que por resultar acaidos ao interese 
xeral  foran lexitimamente suscritos con anterioridade á redacción do PXOM ou formulados 
durante a elaboración do mesmo- recoñecense dereitos edificatorios distintos dos que poderían 
corresponder da mera aplicación directa dunha ordenanza de zona;  etc, etc.” Esas zonas 
delimitaronse no presente PXOM como “áreas de ordenación pormenorizada” (AOP), áreas nas 
que a regulación demanda do Plan unha maior profundización para poder así resolver a súa 
complexidade urbanística, adicándolles máis atención, regulando máis en detalle e máis polo 
miúdo que as que se establecen a partires de poucos parámetros nas Ordenanzas. 

A súa regulación atópase no Capítulo 16, ao que se acompaña un anexo no que se conteñen as 
específicas ordenación da cada zona, que contan tanto de normativa gráfica como literaria. 

A segunda parte, en concreto, o capítulo 17, regula o solo urbano categorizado como non 
consolidado. 

Aínda que ao principio deste capítulo da Memoria se dicía que as Normas urbanísticas só poden 
ou deben interpretarse na súa integridade e que, xa que logo, a intención desta parte da Memoria 
perseguía dar un breve repaso da estrutura da norma e, como non, algunhas explicacións ou 
xustificacións que o rigor de redacción dunha normativa non permite incluír, parece comenente 
dedicar un pouco de tempo, ou espacio, a cada unha das dezaseis ordenanzas ou zonas nas que o 
Plan Xeral decidiu establecer condicións propias e diferentes para este solo urbano consolidado. 

En primeiro lugar cómpre comentar que se pretendeu utilizar unha estrutura uniforme para todas 
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as ordenanzas e ordeancións, o cal, unha vez afeito a ela, permite seguir a súa interpretación 
cunha metodoloxía homoxénea e poder pasar dunha ordenanza/ordenación ou doutra, nas que, 
no posible a orde é sempre a mesma, comezando polo ámbito e características, que podía ser a 
definición da ordenanza para concluír co réxime de usos. 

 

Zonas de Ordenanzas de solo urbano Consolidado 

Con carácter previo á descripción básica das ordenazas contempladas no solo urbano é 
necesario sinalar: 

a) Que as mesmas foron reaxustadas con certa intensidade por mor das observacións dos 
Técnicos e Xurídicos da Xerencia de Urbanismo e as contidas no Informe Previo da 
administración autonómica. Con especial relevancia hai que apuntar a reestruturación 
importante da ordenaza número 2. 

b) A aparición dunha nova ordenaza, a número 16 da que xa se ven de dar coñecemento nos 
comentarios xerais desta Memoria ao Título IX da Normativa. 

As zonas de ordenanzas que o Plan Xeral establece son as seguintes: 

ORDENANZA 1. Núcleos Históricos. Recolle e regula os ámbitos dos PEPRI de Bouzas e 
“Casco Vello”. Considéranse ambos como áreas de planeamento incorporado (API) pero, pola 
singularidade dos mesmos, considerouse que deben estar considerados como unha ordenanza 
propia. 

ORDENANZA 2. Conservación e Protección Ambiental. O Plan Xeral delimita un ámbito –o 
chamado Plan Especial de Protección do Ensanche e da Cidade Central de Vigo- para que sexa 
desenvolvido mediante un Plan Especial que ademais da reforma interior, que pode ser precisa, 
defina a protección do seu conxunto e dos seus elementos. É un ámbito de maior dimensión que 
o actual PEEC e o seu obxectivo non deberá limitarse aos edificios para conservar senón á 
rexeneración dos ensanches de Vigo. 

O Plan Xeral opta por non empregar as medidas precautorias de suspensións selectivas de 
licencias, como poderían aplicarse a un ámbito que vai ter a consideración de APR, polo que se 
definiron nesta zona de ordenanza máis disposicións ou regulacións específicas, con carácter 
de ordenanza transitoria, simplificadas da normativa do PEEC, que se aplicarán con carácter 
transitorio, ata que poida levarse a cabo o necesario planeamento de protección, rehabilitación e 
revitalización. 

Esta Ordenanza foi axustada para dar resposta a numerosas alegacións e tamén co gallo de ser 
máis respectuosa co PEEC; por iso a regulación que agora se contén, semella ser máis concorde 
co carácter de transitoriedade que lle corresponde á  espera de que se redacte, ramite e  aprobe o 
Plan Especial de Protección do  Ensanche de Vigo, que há sustituir a antigo PEEC . 
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ORDENANZA 3. Edificacións en Cuarteirón Pechado. Partindo da ordenanza do mesmo nome 
no planeamento vixente, e respectando polo tanto o sistema de fixación de número de andares 
en función do largo da rúa a que dean fronte as futuras edificacións, a principal incorporación 
do Plan Xeral para esta ordenanza é a de establecer con claridade a diferencia entre o dereito 
edificatorio e as condicións de edificación. 

Esta decisión, aplicada igoalmente noutras ordenanzas, pretende que o cálculo do dereito de 
edificabilidade dun predio calquera non dependa de cal sexa o proxecto que sobre el se realice 
senón que poida calcularse de maneira sinxela, sen intervención de técnico especialista, e por 
medio dun procedemento elemental que non revista dúbidas de interpretación. 

Noutras ordenanzas nas que a edificabilidade se expresa por un coeficiente de metros cadrados 
edificables sobre os metros cadrados da parcela ou predio, nunca se produciron dúbidas. Pero, 
deixar ao resultado da aplicación das condicións de edificación a definición dos dereitos 
obxectivos, parece unha indeterminación, hoxe por hoxe non apropiada, porque moi ben pode 
producir que canto peores sexan as condicións resultantes das vivendas, por concentración, 
esaxeración de corpos voados, número indeterminado de áticos, etc, o resultado da 
“rendibilidade” económica da promoción sexa máis interesante. E iso non está ben, porque non 
acae cos intereses xerais. 

Polo procedemento elixido de determinar por unha banda o dereito edificatorio e por outra as 
condicións de edificación será posible esquecer a tensión de “canto peor máis rendible”. Quizais 
con isto se consiga que aquilo que non se pode construír será máis rendible se o que se realiza 
ten máis calidade, mellor deseño, e, en definitiva ofreza oportunidades de mellor calidade de 
vida e condicións de habitabilidade. 

ORDENANZA 4. Edificación en Aliñación de Rúa. É unha ordenanza que provén, igual que a 
anterior, da actual de cuarteirón pechado do Plan do 93, só que non está proposto para 
“cuarteiróns” senón para plantas de rúa nas que á edificación residencial multi-familiar, 
preferente, responde á edificación en altura, mais só dando fronte a rúas determinadas sen que 
os cuarteiróns sexan pechados, porque en rúas laterais ou traseiras existen tipoloxías en bloques 
abertos ou vivendas uni-familiares. Nesta ordenanza estableceuse o mesmo criterio de 
diferenciar o dereito edificatorio das condicións de edificabilidade, polas mesmas razóns que na 
ordenanza 3. Así mesmo, establécense tres Grados que diferencian os límites de alturas 
máximas de cada un deles. O Grado 1º, permite acadar ata sete plantas; o Grado 2º ata cinco 
plantas; e o Grado 3º só ata catro plantas. 

A seguinte ORDENANZA 5 foi denominada de Mantemento da Edificación; porque, con 
independencia da tipoloxía propia multi-familiar ou uni-familiar, debido á aplicación de 
criterios de anteriores ordenanzas ou planeamentos, consolidáronse como edificios illados que, 
na maior parte dos casos non teñen máis parcela propia que a ocupación sobre o solo do edificio 
construído. 

Son exemplos claros desta situación os edificios de Coia ou moitos polígonos completados do 
antigo PERI do Calcario nos que os espacios exteriores aos edificios foran cedidos como 
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espacios libres. A ordenanza regula que o que está, é, e que, en supostos de substitución pode 
repetirse o volume aparente e a edificabilidade existente, sen máis condicións que cumprir no 
dito momento, coas normas xerais de edificación e de usos vixentes no momento da suposta 
substitución.  

A ORDENANZA 6 de Edificación en Bloques Abertos, así mesmo herdada da existente 
introduce algúns cambios substanciais na mesma. 

Esquece, decididamente, a confusa diferenciación entre bloque, torre e edificio corredor, e 
regula os tres primeiros graos con condicións case coincidentes coa ordenanza actual, pero non 
deixando os mencionados termos a interpretacións de uns e outros. 

Segundo o grao, hai unha dimensión de parcela, un índice de edificabilidade e unha altura 
máxima permitida. 

Por entendelo de interese para a cidade, por canto ven a axudar ao cumprimento de obxectivos e 
criterios marcados polo PXOM, incorpórase un cuarto grao, de maior índice de edificabilidade 
para o que, ademais se establecen dúas situacións diferentes: 

- Situación E; que é aquela que se prevé para edificacións especiais, na que en principio 
se poden construír ata 14 andares; pero previa elaboración e aprobación dun Estudio de 
Detalle poderán erguerse edificios de ata vintecatro andares. 

- Situación T; debe entenderse para situacións turísticas nas que, pola contra, o que se 
busca son menores alturas, posto que é unha situación prevista para a fronte litoral, 
especialmente no que se inscribe a praia de Samil.  

Ten esta situación, ben definida no artigo 9.6.8 das Normas, unha condición especial aplicable, 
necesaria para o mellora e transformación que o Plan Xeral define para a fronte de Samil. Como 
actuación estratéxica recolleuse no Avance e consolídase no Plan, a transformación da fronte da 
praia de Samil, suprimindo a estrada que sae dende a punta de Alcabre, hoxe ocupada co Museo 
do Mar, ata a ponte do cruzamento do Lagares, na súa desembocadura. 

Esta supresión viaria, de carácter non total, posto que se deixará un carril de uso restrinxido e 
accesos a xeito de “peite” (como propugna a Lei de Costas), vai reestruturar necesariamente o 
concepto ou a maneira de resolver os aparcamentos dos visitantes da praia cando xa non han 
contar co paseo de Samil para ese fin. 

Dunha banda, moitos deberán aparcar a carón do novo vial paralelo que se prevé máis a dentro, 
que substitúe ao que o Plan Xeral suprime. 

Por outra banda, nesta Ordenanza, grao e situación o Plan Xeral establece condicións para 
incentivar a creación de aparcadoiros soterrados de cesión ao Concello. 

Trátase de zonas de solo urbano consolidado, polo que as ditas condicións de sobrecarga de 
aparcamento, deben compensarse obrigadamente, posto que comportan uns custes de execución 
que a Lei non prevé que sexan satisfeitos polos propietarios privados. 
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A opción adoptada, sostentada no cálculo de custes de construcción de sobrecarga de 
aparcamentos e nos valores de repercusión da edificación na zona, consiste en que por cada lote 
de cincuenta prazas de aparcamentos que se cedan gratuitamente ao concello, o propietario ten 
dereito a incrementar en 0,05m²/m² o índice de edificabilidade establecido. 

O Plan Xeral considera que son valores equivalentes, e que, polo mesmo, poden ser de interese 
dos propietarios ou promotores desa fronte de costa e, deste xeito, o Concello podería conseguir 
unha dotación de prazas de aparcamento moi necesaria que debe redundar nunha mellora de 
servizos da praia de Samil, que é unha das zonas de maior interese turístico de Vigo e peza 
senlleira da estrutura que o novo Plan Xeral deseña para a cidade. 

Polo mesmo, o uso específico desta situación “T” é precisamente o hoteleiro en todas as súas 
variables posibles de hotel, aparta-hotel, apartamentos turísticos, e usos compatibles no mesmo 
edificio. 

Nesta Ordenanza axustouse a redacción das condicións de retranqueos, distancias a eixos de rúa 
e separación entre bloques,  con fin de poder dispor  dun sistema máis claro que o que se 
incorpora no documento de aprobación inicial, facéndoo por medio do acompañamento dunhas 
fórmulas de moi sinxela  aplicación. 

 

A ORDENANZA 7. Residencial de Media Densidade agrupa conceptos que estaban na 
ordenanza especial para a rúa de Ramón Nieto con outros definidos expresamente dende o 
presente Plan. 

Os criterios básicos desta zona de ordenanza son a súa dobre condición de posible uso 
característico: Residencial multi-familiar ou uni-familiar, a súa regulación de intensidade por 
coeficiente de edificabilidade e a particular regulación sobre a posición da edificación na 
parcela por mor da súa situación en relación coa realidade das edificacións nas parcelas 
lindeiras. 

A base desta regulación, pormenorizadamente desenvolvida no artigo 9.7.9, da N.U., ten dous 
fundamentos claros e determinantes: 1. Se algún edificio lindeiro presenta unha medianeira vista 
sobre a linde da parcela, haberá que situar, a nova edificación de xeito que terá que tapar a dita 
medianeira e; 2. Se algún dos edificios lindeiros está recuado, o novo que se pretenda non 
poderá crear nova medianeira. 

Ao se aplicar esta ordenanza a zonas con procesos de formación que foran variados ao longo do 
tempo, bordos de estradas ou camiños antigos, nos que conviven situacións de diversa índole, 
esta ordenanza persegue que pouco a pouco nos procesos de nova edificación se vaia 
“harmonizando” una aparente anarquía edificatoria como a que agora se pode apreciar. 

A ORDENANZA 8. Conxuntos Reformables. É enteira de nova creación e está encamiñada á 
mellora de promocións antigas orixinalmente da “Obra Sindical del Hogar”, do INV, ou doutros 
organismos análogos que levaron adiante o desenvolvemento de “vivendas sociais,” en moitos 
casos cunhas limitacións de concepto ou orzamentarias nas que, as condicións internas das 
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vivendas son, xa o eran daquela, moi deficientes. É posible que nalgúns casos, como conxuntos, 
teñan un certo interese, pois moitos foron realizados por arquitectos de calidade e sensibilidade, 
pero limitados polas disposicións de tipoloxía de vivendas que, nunhas épocas, nin sequera 
cumprían a Orde de 29 de febreiro de 1944 pola que se determinaban as normas mínimas que 
debían reunir as vivendas. 

Os problemas básicos destes conxuntos son de dous tipos: un de accesibilidade por que en 
moitos casos, a pesar da súa altura, carecen de ascensor, e están habitadas maiormente por 
poboación avellentada; e outro, que obedece ás condicións internas dos seus servizos hixiénicos 
e instalacións, aspecto este que afecta a dous tipos diferentes de parámetros, o primeiro é a súa 
baixa calidade das redes de auga, desaugadoiros e electricidade e o segundo a pobre calidade e 
dimensións das súas cociñas e aseos (estes soían contar só de sanitario, pequeno lavabo e 
mínima ducha). 

O dereito constitucional a unha vivenda digna obriga a tomar en consideración a existencia e 
estado destes conxuntos (a ordenanza sinala expresamente 50, aínda que o último teña o número 
48); e redacta esta ordenanza que lexitima, coas condicións que na mesma se expresan, a 
posibilidade de ocupación do espacio público exterior para poder edificar corpos apegados onde 
as condicións o permitan, tanto para comunicacións verticais de ascensor ou de instalacións, 
como de corpos de novas áreas que permitan mellorar as condicións hixiénicas e de 
habitabilidade. 

Nesta zona de Ordenanza suprimíronse algúns ámbitos que pola súa configuración tipolóxica e 
idade dos edificios nunca deberon terse incluido. 

 

A ORDENANZA 9, que se deu en chamar de Vilas e Chalés, por entender que o termo 
“vivenda uni-familiar”, que podería ser a súa denominación alternativa, non cumpriría o 
concepto que a dita ordenanza ten. En principio vivenda unifamiliar é a categoría 1ª do uso 
residencial e, ademais é unha categoría de uso que pode darse noutras ordenanzas do solo, como 
a 7 ou a 10 e, loxicamente tamén nos núcleos rurais. 

Recolle, só en parte, os conceptos da anterior ordenanza 1.3, se ben a estrutura de graos, 
intensidades e condicións mudaron en moitos aspectos e diversificáronse para dar resposta a 
situacións existentes e servir de referencia a ordenacións futuras. Polos graos e dimensións das 
parcelas podería entenderse que son a continuación da ordenanza de media densidade só que 
unicamente con vivenda unifamilar.  

A ORDENANZA 10. Residencial Exterior está elaborada co principal obxectivo de interpretar 
en clave normativa a realidade do Vigo exterior, ou cidade espallada, en nomenclatura do 
presente P.X.O.M., fronte á cidade compacta. 

Se ao principio deste capítulo se expuña que o Plan Xeral recoñece a existencia do que existe e 
persegue regulalo de maneira pormenorizada para concordar o Vigo virtual e o Vigo real, esta 
ordenanza pretende dar resposta a eses obxectivos. 
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Podía ser, tamén, unha ordenanza de vivenda unifamiliar, pero tampouco é procedente neste 
caso a dita denominación, por máis que sexa un uso característico, e, en todo caso non debía 
estar refundida coa ordenanza anterior. 

Nesta ordenanza, amais da regulación propia das novas parcelacións e edificacións, propóñense 
dúas condicións senlleiras. 

A primeira é, sen perder o carácter unifamiliar, a posibilidade de construír unha segunda 
vivenda en parcelas xa edificadas, sempre e cando o permitan as construccións xa erguidas, 
dentro da regulación da ordenanza. É dar resposta a unha demanda tradicional “da vivenda para 
o fillo”. É unha proposta lóxica para a dita demanda na que, loxicamente, deberá manterse unha 
situación de proindiviso posto que non se permite a división ou parcelación se as parcelas non 
reúnen as condicións que para o tal efecto se esixen. 

A segunda das condicións senlleiras é a de procurar dar resposta ás situacións existentes que, se 
ben poden non seren as desexables e en todo caso non repetibles, deben permitir entrar en 
legalidade as realidades existentes moitas delas anteriores ao plan de 1993, que repartía 
uniformemente a parcela mínima de 500 m² e daba un réxime xurídico para algo que era, e 
segue sendo, claramente diferente, por zonas, por parroquias, por núcleos urbanos, case caso por 
caso. 

Xa que logo, o PXOM entendeu que era obrigado dar unha regulación xenérica para o novo e 
outra máis polo miúdo, para tentar dar cabida ao que xa está dende tempo. 

As anteriores Ordenanzas, 9 e 10, foron  reaxustadas na súa estrutura, sen modificar o contido 
sustantivo, con  fin de que que poidesen dispor dunha estrutura semellanate e para que o proceso 
expositivo sexa homoxéneo,  o que há facilitar a lectura e aplicación de ámbalas dúas. 

 

A ORDENANZA 11. Edificación Terciaria, define as condicións dos usos terciarios que 
constitúen zona ou ámbito concreto no que existen edificacións basicamente de uso exclusivo 
terciario, sen entrar na consideración nin dos usos terciarios nos baixos de edificios residenciais, 
nin naqueles usos terciarios en edificio completo como uso tolerado en diversas ordenanzas 
basicamente residenciais. 

 

A ORDENANZA 12. Edificación Industrial, introduce criterios deferentes sobre a existente, 
matiza tipoloxías e graos con maior pormenorización e, sobre todo, creba cunha, poderiamos 
considerar incrible pola época en que se redactou, forma de avaliar ou regular a intensidade de 
uso que estaba en metros cúbicos por metro cadrado, establecendo índices edificatorios de metro 
cadrado por metro cadrado como define o artigo 6.5.7 das presentes Normas. 

Prodúcense nesta ordenanza algunhas incorporacións normativas de interese como son as 
referidas á utilización dos espacios dos recuamentos da edificación, que xunto ás condicións de 
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protección contra o lume buscan asegurar o acceso dos bombeiros, nos supostos de incendio, ata 
o interior das parcelas polos “corredores” libres que debe deixar a edificación. 

A obriga de arborar os límites das parcelas contribúe a amortecer a visión das áreas industriais, 
nun lugar onde a vexetación ten senlleiras condicións de medre para producir efectos de sebe-
pantalla. 

Nesta ordenanza, á vista das condicións de proximidade entre usos industriais existentes e usos 
residenciais, e vistas algunhas alegacións solicitando a resolución da incompatibilidade de usos, 
incluíuse  unha determinación denominada Situación T, para poder limitar algúns dos usos 
industriais e permitir en exclusiva aqueles que poden ser compatibles co uso residencial 
inmediato. 

 

A ORDENANZA 13. Áreas e Edificacións Dotacionais, regula a maneira de intervir nas zonas 
así clasificadas para os diferentes usos pormenorizados do uso global dotacional. Diferéncianse 
oito usos posibles, e todos os seus cruzamentos, nos que as condicións do propio uso son un 
condicionante moi preciso para a aplicación da ordenanza. 

Había condicións diferenciadas para as dotacións públicas e privadas, que por motivos expostos 
en diversas alegacións que, por entenderse axustadas foron estimadas, igualáronse  
edificabilidades atribuidas a ambalas duas  situacións. 

 

A ORDENANZA 14. Esta Ordenanza de Espacios Libres e Zonas Verdes, regula brevemente 
aspectos deste tipo de dotación, xa sexa sistema xeral ou local, que non foron definidos nas 
condicións de uso ou nas Normas Xerais de urbanización. 

 

Xa, por último, a ORDENANZA 15. Servizos e Infraestruturas, establece as condicións de 
edificación e usos destes servizos e das infraestruturas de normas complementarias ás 
condicións xerais de urbanización.99 

                                                 
99 En páxina que se acompaña contense o cadro de superficies de cada ámbito de ordenanza. A capacidade total do 
solo con ordenanza e ordenación de uso residencial acada unha superficie aproximada de teito de 15 millóns de 
metros cadrados, dos cais 12 a 12.5 millóns corresponden a edificación existente na actualidade. 
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Superficies de cada ámbito de ordenanza 

 

Ordenanzas: Superficie en m²:
1. CASCOS HISTÓRICOS 290.450
2. CONSERVACIÓN E PROTECCIÓN AMBIENTAL 731.084
3. EDIFICACIÓN EN COUZADA PECHADA CERRADA 1.698.233
4. EDIFICACIÓN EN ALIÑACIÓN DE RÚA 838.479
5. MANTEMENTO DA EDIFICACIÓN 482.147
6. EDIFICACIÓN EN BLOQUES ABERTOS 484.621
7. RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDADE 244.652
8. CONXUNTOS REFORMABLES 159.822
9. EDIFICACIÓN DE VILAS E CHALÉS 4.906.332
10. EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EXTERIOR 13.354.325
11. EDIFICACIÓN TERCIARIA 246.362
12. EDIFICACIÓN INDUSTRIAL 2.468.830
15. SERVIZOS E INFRAESTRUCTURAS 2.576.312
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GRÁFICO Nº 1: ORDENANZAS EN SOLO URBANO CONSOLIDADO 
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Zonas de ordenación en solo urbano consolidado 

ORDENANZA 16: Zonas de Ordenación Pormenorizada (AOP)  

Conformadas en función da súa realidade obxectiva e xustificadas na súa específica Memoria, 
seguindo para elo os criterios que se veñen de reflectir mais atrás, as Áreas de Ordenación 
Pormenorizada (AOP) que o PXOM establece son as seguintes: 

 
AOP-01 PRIVADA MODERNA  
AOP-02 VISTA ALEGRE 
AOP-03 ROSALÍA DE CASTRO 1 
AOP-04 CAMILO J. CELA (JACINTO BENAVENTE) 
AOP-05 ESTACIÓN RENFE 
AOP-06 FÁTIMA 
AOP-07 JENARO DE LA FUENTE 
AOP-08 FILIPINAS-COUTO 
AOP-09 SAN GREGORIO 
AOP-10 CASTRO-CASTRIÑO 
AOP-11 TOMÁS A. ALONSO 91-111 
AOP-12 PASTORA 
AOP-13 ARQUITECTO PALACIOS (FINCA DO CONDE) 
AOP-14 CORUXO-COSTA 
AOP-15 PORTO DE CANIDO (CANIDO-PORTO) 
AOP-16 POVISA 
AOP-17 AVDA. ATLÁNTIDA (SENSAT) 
AOP-18 SUBIDA A COSTA (COLINA DE CASTRELOS) 
AOP-19 APARCADOIRO CALVARIO 
AOP-20 PITIEIRA 
AOP-21 CORDELERÍAS MAR 
AOP-22 UNIÓN CERVECERA 
AOP-23 ROMIL 
AOP-24 ROSALÍA DE CASTRO II 
 
O solo urbano non consolidado 

O derradeiro capítulo do Título IX regula o solo urbano non consolidado e, xa que logo, define e 
da contido normativo ás áreas de reparto (artigo 112.1 da Lei 9/2002) e aos dous tipos de área 
ou ámbito que concorren neste tipo de solo urbano, sobre os que tamén hai comentarios no 
capítulo desta Memoria referente á expresión gráfica do Plan Xeral. 

Para os Ámbitos de Planeamento Remitido (APR), se prevé a remisión a un planeamento de 
desenvolvemento que terá que ser sempre un Plan Especial de Reforma Interior. Son a base do 
desenvolvemento do Solo Urbano Non Consolidado e, atópanse agrupadas ou contidas nun dos 
oito distritos nos que o Plan Xeral dividiu o solo urbano. O seu desenvolvemento, 
desexablemente próximo, ha servir para levar adiante a maior parte das infraestruturas de 
transporte, as dotacións de índole local e as zonas verdes que no seu conxunto contribuirán á 
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reestruturación de gran parte de Vigo e a mellorar a calidade de vida dos seus habitantes e a 
cohesión social de barrios, parroquias e, en definitiva de toda a cidade. 

Para algunhas destas áreas que conforman ámbitos de solo urbano non consolidado que, como 
se ten dito, teñen forzosamente que ser APR, o Plan xa contén e incorpora a ordenación 
detallada. Son aquelas ás que o Plan denomina AODs. 

Estas son zonas nas que o Plan Xeral xa establece, de partida, unha ordenación detallada, a orixe 
da cal pode responder á vontade municipal de non adiar a un momento posterior o planeamento 
detallado de determinadas áreas da cidade; tamén a un convenio concreto para áreas 
determinadas de desenvolvemento, establecido así coa propiedade representativa, ou ben por 
seren zonas de solo urbano non consolidado ordenadas en momentos anteriores a este Plan e, 
mesmo, con anterioridade ao Plan de 1993, que teñen condicións obxectivas con cabida para a 
regulación do solo urbano non consolidado pero, que, nalgún caso, están consolidados e poden 
entrar dentro das regulacións do non consolidado, cumprindo cos requisitos do Plan Xeral e as 
cesións correspondentes para esta categoría ou tipo de solo urbano. 

Logo deste extenso comentario do título IX de Normas Particulares do Solo Urbano, os 
seguintes títulos do que se denominou terceiro grupo das normas urbanísticas, é de sinxelo 
comentario. 

O TÍTULO X. NORMAS DE ORDENACIÓN DO NÚCLEO RURAL. Converte en normativa, 
con pequenos detalles específicos para Vigo, a detallada regulación que a Lei 9/2002 establece 
para estes Núcleos Rurais. 

O Plan Xeral de Vigo, municipio no que hoxe xa son moi poucos os núcleos que responden a 
esta clase de solo, establece determinacións un pouco máis afortunadas, das posibilidades que a 
Lei regula, co fin da súa adaptación á realidade destes núcleos en Vigo. 

O TÍTULO XI. NORMAS PARTICULARES DO SOLO URBANIZABLE. Regula o solo 
urbanizable, segundo as dúas categorías que establece o artigo 14 da Lei 9/2002, aínda que todo 
o solo urbanizable do Plan Xeral de Vigo pertence ao delimitado, ou inmediato. De xeito 
análogo ao solo urbano non consolidado, hai tres diferentes tipos de áreas ou sectores. 

Aqueles cun planeamento en proceso de equidistribución de cargas e beneficios, e cesións, 
concluído. Aquí se denominan tamén Áreas de Planeamento Incorporado (API) e o seu réxime é 
análogo ás do solo urbano non consolidado. Outro tipo de áreas son os sectores que deban ser 
desenvolvidos mediante a redacción dun Plan Parcial. Constitúen os sectores de Planeamento 
Remitido (SPR), ou simplemente Sectores como as denomina o artigo 4.0.2. O seu 
desenvolvemento, a traveso do seu correspondente Plan Parcial, deberá seguir as determinacións 
das fichas que se inclúen, para cada unha delas, no documento de xestión. 

Por último, estarían os Sectores Delimitados e Detallados, (art. 4.0.2) ou Sectores con 
Ordenación Detallada (SOD), que se diferencian das AOD do solo urbano en que mentres estes 
se definen en atención á regulación do artigo 55.1 da Lei, aqueles o son dacordo co artigo 57.2 e 
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soamente son posibles cando media unha actuación privada concertada ou hai prevista unha 
actuación pública programada. 

O último título das Normas Urbanísticas é o número XII. NORMAS DE ORDENACIÓN DO 
SOLO RÚSTICO, o cal establece as categorías, dentro das posibles definidas pola Lei 9/2002, 
que se axustan ás condicións propias de Vigo. 

Poucos comentarios precisa a maiores e aquí este título cun sentido e contido claro e da súa 
simple lectura poden deducirse doadamente os obxectivos de protección dun territorio que en 
Vigo e para algunhas zonas é válido e fráxil. 

No Solo Rústico, e como consecuencia do informe xa citado de Patrimonio establecuse unha  
nova Categoria; a  de Solo Rústico de Protección Arqueolóxica, carencia que era obrigado 
subsanar, como se xustifica noutro lugar desta Memoria; o seu contido específico de protección  
atópase no propio documento do Catálogo de Bens de Interesse Cultural, por entender que há 
ser mais operativo dispor de toda as pezas operativas para a acaída protección nun mesmo 
documento. 

 
ANEXO NORMATIVO. 
 
Logo das indiciacións que se fixeron pólos Técnicos municipais da Xerencia de Urbanismo, 
entendeuse que ficara un valeiro na regulación das Normas Urbanísticas:  o relativo ao réxime e 
procedementos de otorgamento de licencias.  
 
A Normativa, Título II, remitía esta regulación a unha Ordenanza específica que debería 
redactar o Concello con posterioridade á aprobación do Plan Xeral: Sen embargo, a esixencia 
legal e as observacións recollidas nos ditos informes técnicos municipais aconsellou redactar un 
Anexo Normativo adicado ao réxime de tramitación de licenzas. Para recoller amáis da 
regulación existente no Plan Xeral vixente, (senón ficaría un valeiro normativo) a realidade das 
determinacións hoxendía aplicadas para os procedementos de concesión de licencias, 
documentación necesaria, condicións, etc. 
 

Este valeiro foi satisfeito, e mantendo o criterio da necesidade da elaboración e aprobación 
dunha Ordenanza específica, se consegue que dende o  primeiro momento da entrada en vigor 
do novo Plan Xeral se dispoña  unha regulación suficiente sobre esta materia. 
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4.2.3. CRITERIOS RESPECTO DAS NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA 

As Normas de Aplicación Directa contidas na la Lei 9/2002, herdeiras, no que respeita ao 
concepto, da Ley del Suelo, Texto Refundido de 1976 e do Reglamento de Planeamiento, de 
1978. atópanse recollidas no Título III, constituido por tres únicos artigos, e situado dentro da 
Lei entre o Planeamento Urbanístico, Título II, e a Execución dos Plans, Título IV, sen que 
conteña determinacións precisas sobre se son regulacións para todos os municipios ou só para os 
que carezan de Plan. Si é explicita a referencia a estes últimos nos artigos 105 e 106 da lei, 
mentras que podería haber indeterminación sobre a súa aplicabilidade no que respeita ao 
Acaemento ao ambiente, regulado no artigo 104, pois non fica craro se se está a referir a todos 
os concellos ou unicamente aos que non contan con Plan Xeral aprobado. Esta dúbida tampouco 
se pode resolver na Exposición de Motivos da Lei, lugar onde outras veces se atopa a base 
interpretativa das disposicións deste rango. 

Porén, o P.X.O.M. de Vigo coida que as normas de aplicación directa, co obxectivo de avanzar 
no camiño de maior rigor, deben entenderse como un mandado expreso da Lei, a ter en conta 
polos plans xerais, pero sempre para ser tomadas como determinacións expresas dos mesmos; e 
poder así evitar a existencia de Disposicións Xerais (con este termo as recolle o único capítulo 
deste título), sobre das que se poidese sospeitar a tenza dun carácter subxectivo. E co gallo de as 
regular de xeito directo, de forma que non fique suxeita a norma a interpretación libre duns e 
outros. 

O Plan Xeral considera que os principios de seguridade xurídica que abeiran o conxunto do 
ordenamento constitucional non permiten que aquel poida deixar aspectos indeterminados 
destas características. 

Antes de seguir a desenvolver esta exposición dos conceptos e tamén do xeito no que o Plan 
Xeral de Vigo enfrontou a interpretación desta materia, convén adicar, ainda que sexan unhas 
liñas, a explicar unha outra volta, como é Vigo. 

Como foi exposto nas distintas Fases de elaboración do Traballo (Información, Diagnose e 
Avance), e se recolleu tamén en capítulos precedentes da presente Memoria, ainda que de xeito 
un chisco esaxerado e simplista, Vigo non semella responder aos conceptos básicos inspiradores 
do artigo 104 da Lei 9/2002, artigo no que se citan situacións, a respeito do tema que agora nos 
ocupa, do tipo: “lugares de paisaxe aberta e natural”, “harmonía da paisaxe” ou outras análogas. 
Se asi for, e resumindo, poderiamos dicir que Vigo está máis perto do caos que da harmonía.  

Por elo, o Plan Xeral asume a responsabilidade da adaptación ao ambiente dende unha 
perspectiva dinámica. O ambiente non é, ou non é só, un parámetro obxectivo de doada 
medición, nen hai regras precisas que o definan; senón que é e ten sido algo cambiante ao longo 
dos anos, por mor da intervención do ser humano, cos seus artificios sobre a natureza, con maior 
ou peor fortuna. 
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A Lei 9/2002, dentro das finalidades do Planeamento –e este mesmo Plan, con anterioridade á 
súa promulgación, cando definiu os Criterios e Obxectivos para a súa elaboración, tramitación e 
aprobación- parte dos principios rectores enunciados nos artigos 45, 46 e 47 da Constitución. 

Así , o artigo 45 establece que:  

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo 
de la persona, así como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el 
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.  

O Artigo 46 establece: 

“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del 
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 
integren, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará 
los atentados contra este patrimonio.” 

E o Artigo 47:  

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 
poderes públicos, promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 
pertinentes para hacer efectivo este derecho; regulando la utilización del suelo de acuerdo 
con el interés general para impedir la especulación.” 

Aspectos, eles todos, que obrigan ao Plan Xeral a adoptaren determinacións precisas que teñan 
como obxectivo non só a adaptación de construccións e instalacións ao ambiente no que 
estivesen emprazadas, senón a decidir como transformar ese ambiente para que os futuros 
habitantes de Vigo, segundo se vaia aplicando o Plan Xeral, vexan que o medio ambiente no que 
viven e desenvolven as súas actividades de traballo, lecer ou relación, acae máis e máis co 
dereito ao desenvolvemento da persoa. 

Xa que logo, o Plan Xeral tomou en conta, como criterios e obxectivos, a transformación de 
Vigo para que nun futuro non lonxano se poida vivir mellor, seguindo os Fins da Actividade 
Urbanística (artigo 4 da Lei), utilizando as posibilidades e facultades que o artigo 3 da 
repetidamente citada Lei 9/2002 define como ámbito da competencia urbanística. 

Con todo o que se ven de expoñer, o Plan Xeral adotou, entre as súas variadas determinacións, 
aquelas que se deben considerar expresamente como cumprimento das Normas de Aplicación 
Directa do artigo 104. 

En primeiro lugar, dentro dese estricto cumprimento da Lei, o plan clasificou o solo de todo o 
Termo Munipal nas seguintes clases: en Solo Urbano (Consolidado e Non Consolidado), en 
Solo de Núcleo Rural, en Solo Urbanizable (facéndoo en todos os sectores como Solo Urbano 
Delimitado), e en Solo Rústico. 
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Con elo, dentro das determinacións e aos efectos do discurso deste concreto apartado da 
Memoria, afástanse as Zonas de Interés Natural e Paisaxístico, das zonas xa ocupadas pola 
edificación, en maior ou menor degrao de consolidación.  

En todo o Solo Rústico as determinacións e medidas para a súa protección –Título XII das 
Normas Urbanísticas- eliminan prácticamente a posibilidade de novas construccións. A 
situación da ocupación do que, nun outro momento, foron espacios rústicos, ten chegado en 
Vigo a unha situación que non permite, nen fai pensable que se poida, manter como se nada 
tiver acontecido a situación como ata o de agora. 

Amáis diso, as condicións fixadas nas Normas Xerais de Protección -Título VIII das mentadas 
Normas Urbanísticas - e as particulares do xa citado Título XII, regulan de xeito preciso as 
características das construccións, peches e localización doutros elementos que poidesen afectar 
ou coutar o campo visual das belezas naturais. 

A estes efectos, no que atinxe ao apartado d) do artigo 104 da Lei, disponse que está 
expresamente prohibida a instalación de publicidade no Solo Rústico e nos bordos das estradas 
(Artigos 6.10.14, 6.10.15 e 8.2.7 das Normas Urbanísticas do presente PXOM de Vigo). 

En relación coa demanda de que “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas 
características do contorno...”, o Plan Xeral coida e, polo mesmo, sostén que na súa redacción 
estricta, esta esixencia non pode nen debe aplicarse en Vigo. Nesta cidade, en grandes, por non 
dicir en todas as zonas nas que tería que ser de aplicación este apartado c) do artigo 104 da Lei 
(que son zonas de edificacións de vienda unifamiliar, posto que no precepto legal comentado o 
que se cita son: peches de parcelas, perda de identidae tradicional, de harmonia ou simplemente 
de coherencia nas edificacións), hoxe resulta imposible, porque esas condicións son algo que 
deixou de existir hai tempo. Xa que logo, o desexable sería que as novas edificacións non se 
adaptasen ás edificacións existentes no contorno, porque nese caso o único que continuaria e o 
desenvolvemento do caos. 

O Plan Xeral, dentro do Ámbito da competencia urbanística (artigo 3 da lei), orienta a 
composición arquitectónica das edificacións e regula, nos casos onde é necesario, as súas 
características estéticas (artigo 3,1.k) 

E o PXOM fai ese cometido de varias meneiras, todas elas, complementarias. Dunha banda, 
regula de xeito preciso, cais son as condicións da edificación de todas e cada unha das zonas do 
termo municipal, mercede á asignación dunha ordenanza específica, directamente aplicable, no 
solo urbano consolidado, ou de referencia, no solo urbano non consolidado e no urbanizable, 
que está redactada tendo en conta cais son as condicións da realidade das ditas zonas de Vigo. 
E, doutra, regula en moi diversas zonas de ordenanzas, condicións moi precisas para que non se 
poidan repetir os procesos edificatorios tal como se levaron a cabo en anos pasados. O 
establecemento desas condicións, no sustancial ainda que non único, conséguese con dúas 
simples regras: 
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1.- Non se permite a creación de novas medianerías. 

2.- Todas as novas edificaciones deberán tapar as medianerías vistas existentes nas fincas 
colindantes. 

Polo tanto, non se trata de que as edificacións se adapten ao que xa hai, senón que contribúan de 
xeito preciso a mellorar ese ambiente urbano no que os cidadáns poidan vivir mellor, en 
ambientes máis equilibrados e, se fose posible, harmónicos. 

Amáis diso, tanto nas diversas zonas de Ordenanzas como nos poucos Núcelos Rurais 
existentes, incluíronse condicións estéticas, tal e como determina o artigo 3.1.k. da lei. 

Ficaría por completar a regulación que se debe establecer para que as construccións “...en 
lugares inmediatos ou que formen parte...”,(art. 104.a). Aquí, forzosamente témonos que remitir 
á lexislación sectorial. Non é a lexislación urbanística a que define o carácter histórico ou 
artístico dos edificios nen dos conxuntos, senón que son as leises do patrimonio histórico e 
cultural, básicamente a Lei do Patrimonio Cutural de Galicia (Lei 8/1995, de 30 de Octubro) e a 
Ley 16/1985,de25 de xuño do Patrimonio Histórico Español, as que establecen esas regulacións. 

Tanto unha como a outra definen e establecen criterios sobre o contorno: 

Así, a Ley do Patrimonio Histórico Español no seu artigo 11 establece: 

1. La incoación de expediente para la declaración de un bien de interés cultural 
determinará, en relación al bien afectado, la aplicación provisional del mismo régimen 
de protección previsto para los declarados de interés cultural. 

2. La resolución del expediente que declara un bien de interés cultural deberá 
describirlo claramente. En el supuesto de inmuebles, delimitará el entorno afectado por 
la declaración y, en su caso, se definirán y enumerarán las partes integrantes, las 
pertenencias y los accesorios comprendidos en la declaración. 

E a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, cando trata a decraración de Bens de Interés Cultural, 
tamén no seu artigo 11, establece: 

1. No expediente de declaración dun ben de interés cultural obrarán as seguintes 
especificacións respecto do mesmo: 

a. Descrición clara e exhaustiva co obxecto da declaración que facilite a súa correcta 
identifiación e, no caso de inmobles, as partes integrantes .... 

b. No caso de inmobles, ademáis, haberán de figurar perfectamente definidas as súas 
relacións coa área territorial á que pertence, así como a protección dos accidentes 
xeográficos e elementos naturais que conformen o seu contorno, que aparecerá 
delimitado tamén gráficamente, en atención á sua adecuada protección, contemplación 
e estudio. 
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Polo tanto, ven ser a lexislación sobre o Patrimonio a que corresponde aplicar para a regulación 
no ámbito dos contornos dos BIC, fixando as condicións que deben cumprir as edificacións e 
construccións que se realicen no lugar inmediato, que non é outro que o contorno. 

E isto é aplicable tanto a todos os Bens de Interés Cultural, os cais poderán ser decrarados 
monumentos, xardíns, conxuntos e sitios históricos, como ás zonas arqueolóxicas, todos eles 
como BIC. 

Xa que logo, o Plan Xeral de Vigo, cumprindo o mandado da propia Lei 9/2002, en todo o que 
son determinacións sustantivas da súa estrutura, clasificación do Solo e Normativa, transpón as 
Normas de Aplicación Directa a regulacións expresas e obxectivas, para garantir a seguridade 
xurídica do Plan, e deixa ás determinaicóns dos contornos definidos dos Bens de Interés 
Cultural (BIC) dcrarados ou por decrarar, as circunstancias de regulación das proteccións 
pertinentes no ámbito das súas circunstancias e competencias. 

En cumprimento destas esixencias o PXOM contén un amplísimo Catálogo de elementos 
integrantes do Patrimonio Histórico (arquitectónico, arqueolóxico, etnográfico e cultural en 
xeral), Catálogo que incorpora a súa propia Normativa para a regulación complementaria  das 
intervencións edificatorias ou constructivas nos contornos dos ditos elementos catalogados. 

Doutra parte, e dacordo coa análise que se contén no documento no que se xustifica a 
necesidade de protexer os valores ambientais máis salientables, así como o sinalamento das 
concas paisaxísticas (Estudio de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico), o 
PXOM incorpora na ordenación as cautelas necesarias para a correcta avaliación de impactos e 
medidas, no seu caso, de desimpactación, senón que fundamenta as propias normas de 
protección que se establecen no Documento de Normativa Urbanística. 
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4.2.4. CRITERIOS RESPECTO DO CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS 

Representación gráfica 

• Se engaden as delimitacións das Áreas de respecto con indicación expresa do Grao de Protección 
xenérico. 

• Na Normativa establécense dous niveis de determinacións normativas recpecto do grao segundo 
as áreas de protección integral e de respecto. 

 

TRAMITACIÓN 

  

Introducción 

Na Memoria Xustificativa do documento que obtivo a aprobación inicial, ao respecto dos 
criterios utilizados para o correcto tratamento dos bens integrantes do patrimonio cultural xa se 
dicía: 

“Como xa se apuntara no informe sobre o patrimonio cultural vigués presentado co volume 
correspondente ás fases de Diagnose e Avance do PXOM, unha das carencias máis destacadas 
do catálogo do PXOU de 1993 era a súa limitada extensión, así como a inexistencia dunha 
descrición pormenorizada dos valores arquitectónicos, históricos e artísticos dos bens culturais 
de índole material presentes no concello de Vigo. Para resolver esta carencia o Catálogo que 
agora se propón tenta superar esta situación botando man de dous instrumentos fundamentais: o 
traballo de campo e o traballo de gabinete O Equipo Redactor de Consultora Galega S.L. 
procedeu a baleirar toda a información que contiñan os estudios xenéricos e concretos -xa 
estivesen publicados ou non- que se centran no patrimonio cultural do Termo Municipal, 
sintetizando as súas valoracións e análises conforme ás técnicas de estudio e avaliación actuais. 
Así mesmo levouse a cabo un amplo traballo de campo consistente na toma de instantáneas de 
todos os elementos da cidade que acobillan un valor cultural, xa fora este etnográfico, histórico 
ou artístico. As fichas que se achegan inclúen unha diagnose de cada un destes bens culturais, o 
que ha permitir identificar a súa evolución, grao de conservación, elementos senlleiros de 
especial protección, axentes destructores, así como no seu caso as melloras a realizar no ben 
para garantir a súa conservación no futuro”. 

Agora mesmo, logo do periodo no que se recibiron alegacións, de analisados os Informes de 
todas as administracións sectoriais que teñen competencia na materia e, nomeadamente, despois 
de térense vistos e analisados os contidos dos Informes dos organismos da administración 
autonómica competente en materia de Patrimonio Cultural, nos que se introduce a necesidade de 
proceder a subsanar unha serie de eivas e lagoas, así como as recomendacións que tamén se 
conteñen nos Informes emitidos polos servizos municipais de Patrimonio Artístico, hai que 
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dicir, e mesmo enfatizar que no presente documento se introduciron os necesarios cambios para 
acaer os documentos do Plan ás esixencias plantexadas Elo levou a confeccionar un documento 
de Catálogo de elementos do parimonio cultural moitísimo máis depurado e tamén mellor 
estruturado. 

 

Fontes éditas e inéditas baleiradas 

No documento anterior a este de aprobación provisional xa se apuntaba que: “Ao igual que nas 
fases anteriores, contouse coa intensa e inestimable colaboración do arquitecto e estudioso da 
arquitectura histórica local D. Xaime Garrido. Así mesmo, contempláronse –como vimos de 
referenciar-  as esixencias, recomendacións, achegas e suxestións que fixeron chegar ao plan os 
técnicos da Concellería de Patrimonio Histórico. 

Do traballo conxunto realizado ata o momento cos asesores do plan en materia de patrimonio 
cultural material, coincidíuse na oportunidade de incorporar ao catálogo a relación actualizada 
de elementos que conteñen os traballos existentes en relación co patrimonio de carácter 
histórico e artístico presente no termo municipal de Vigo. Para elaborar esta relación botouse 
man de todos os estudios e traballos -xa estivesen publicados ou inéditos- que tratan de maneira 
directa ou indirecta sobre o patrimonio cultural de carácter material que atesoura a cidade”. 

 

As fontes publicadas 

No transcurso da última década téñense elaborado relevantes estudios sobre o patrimonio 
cultural da cidade de Vigo, tanto dende o punto de vista cualitativo como cuantitativo. Os 
excelentes traballos de J.L. Mateo, D. Miloro, J. Franco e V. Pintos sobre o patrimonio 
etnográfico da cidade100, xunto coa información aportada polo traballo que Fernández Pintos 
realizou en 1988 sobre os muíños hidráulicos vigueses101, así como o achegado por E. 
Rodríguez Puentes e X.C. Abad Gallego encol dos cruceiros e petos de ánimas olívicos, 
cobren á perfección este espectro do patrimonio cultural vigués, polo que o labor do plan 
centrouse unicamente en incorporar os seus contidos e conclusións ao catálogo resultante. Deste 
xeito, estes bens gozarán da protección legal que merecen, pasando a formar parte do Inventario 
do Patrimonio Cultural de Galicia, tal como impón a Disposición Adicional Segunda da Lei 
8/95 do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia. A este respecto incorpórase a 
relación de arquitectura residencial, etnográfica e relixiosa que o primeiro dos traballos contén, 
por estimar que son estes elementos os máis salientables dende o punto de vista patrimonial102. 
O equipo redactor non estimou oportuno elaborar unhas novas fichas de cada un dos bens 
etnográficos que compoñen este catálogo, por canto suporía unha duplicación absurda que nada 
aportaría ao catálogo en si. Pola contra, si se incluíu a relación de elementos para que cada un 

                                                 
100 Foi publicado un libro que recolle os elementos máis salientables. 
101 Esta obra non foi publicada. 
102  A relación exclúe conscientemente os canastros existentes no termo municipal vigués, xa que o seu elevadísimo 
número (1.744) e as características reiterativas da súa tipoloxía constructiva non o facían oportuno nin relevante. 
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deles pase a formar parte do Catálogo de Bens a Conservar que forma parte do PXOM e, xa que 
logo, pase a gozar de protección legal. 

Por outra banda, a excepcional obra de X. Garrido e X.R. Iglesias sobre a arquitectura urbana 
viguesa foi outro referente fundamental que guiou o traballo de revisión e actualización do 
catálogo existente. 

Ata o pasado ano 2001 Vigo carecía dun corpus científico que estudiase de maneira sistemática 
a historia da arquitectura da cidade. O magnífico traballo de Iglesias Veiga e Garrido 
Rodríguez, editado polo Concello de Vigo e a Fundación Caixa Galicia, veu cubrir un baleiro 
no eido do saber que tiña explicado, en boa parte, mil e unha agresións ao patrimonio cultural da 
cidade.  

No volume titulado “Vigo, arquitectura urbana”, os autores presentan un estudio global sobre o 
patrimonio cultural da cidade que veu enriquecer e ampliar os estudios monográficos existentes 
ata o momento sobre a obra viguesa dalgúns importantes arquitectos (Palacios, Irmáns Gómez 
Román, Pacewicz...). Este traballo permitíu incorporar ao catálogo a relación das obras 
arquitectónicas máis representativas da arquitectura viguesa dos últimos douscentos anos, 
situada fora dos ámbitos xa obxecto de protección (Casco Vello, Bouzas, ámbito PEEC, ...) 

O traballo de Iglesias Veiga e Garrido Rodríguez contempla a arquitectura máis destacada de 
cada un dos períodos históricos máis relevantes da historia da arquitectura viguesa: arquitectura 
industrial, a arquitectura galeguista, o eclecticismo, os historicismos medievais, o modernismo, 
o racionalismo e a arquitectura da posguerra. O mellor labor dos arquitectos Ortiz e Sánchez, 
Manuel de Uceda, os Rodríguez Sesmero, a saga dos Jenaro de la Fuente, Pacewicz, Felipe 
Quintana, irmáns Gómez Román, Palacios, Franco Montes, Cominges Tapias, Francisco Castro 
e Pedro Alonso, Castro Represas e tantos outros. A relación das súas principais obras figura xa 
incorporada ao presente Catálogo de Bens Culturais de carácter municipal, instrumento que ha 
permitir preservar, dende unha perspectiva legal, a memoria histórica da cidade. 

Asemade o Plan Xeral recurríu ao traballo de Fernando Agrasar Quiroga, Guía de 
Arquitectura de Vigo 1930-2000, recentemente publicada polo Colexio de Arquitectos de 
Galicia, co obxecto de incluír aqueles exemplos de arquitectura contemporánea máis relevantes 
das últimas décadas: Movemento Moderno e crise posterior, ou o que é o mesmo, o período que 
vai de 1954 a 2000 fundamentalmente. De especial interese neste libro son as monografías 
analíticas dedicadas a arquitectos como Xosé Bar Boo, Desiderio Pernas, Antón Román Conde, 
Alfonso Penela ... 

Xunto a estas obras tampouco esquecemos outras achegas de interese como as publicadas por J. 
A. Martín Curty sobre a obra do arquitecto Pacewicz e máis a que aborda a evolución da 
Alameda da cidade. Así mesmo, no tocante á arquitectura pacega tampouco descoidamos a 
consulta das obras escritas e/ou coordinadas por A. Mª. Pereira Molares e X. M. García 
Iglesias.  
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Para inventariar a obra artística pública presente nas rúas e prazas olívicas (monumentos, placas 
conmemorativas, etc...) tomamos como referencia a obra de L. Vázquez Gil sobre a historia dos 
monumentos de Vigo. 

As fontes non publicadas 

Entre os traballos inéditos que abordan o patrimonio cultural de carácter material da cidade de 
Vigo, o equipo redactor consultou, entre outras, dúas obras de especial interese. A primeira 
delas é o Inventario do Patrimonio Industrial de Vigo e Comarca realizado polo arquitecto E. 
Berea y Cruz e polo historiador C. García Movilla. Este traballo, realizado no ano 1994, tivo 
por obxecto o estudio da arquitectura de carácter industrial da cidade dos séculos XIX e XX, e 
constitúe unha valiosa ferramenta sobre a que desenvolver unha análise pormenorizada de cada 
un dos edificios industriais vigueses que merezan ser conservados no futuro.  

Outro dos estudios inéditos sobre o patrimonio cultural vigués que incorporamos ao noso 
traballo é un clásico, o realizado por R. Ferrín Martínez, que abordou un traballo de 
investigación sobre a arquitectura residencial de carácter tradicional no litoral sur de Galicia. 
Este traballo, que constituíu a súa tese doutoral, leva por título La vivienda en las zonas rurales 
del litoral de la ría de Vigo. 

O traballo de González Martín, G; Pablos F e Vázquez Gil, B.M, A cidade dos mortos. 
Pereiró 1898-1998, tamén foi amplamente consultada a fin de incorporar os exemplos de obra 
funeraria máis salientables do cemiterio burgués con mellor arquitectura da cidade. A este 
respecto decidimos elaborar unha ficha dos elementos máis destacados, sen esquecermos a 
relevancia do cemiterio no seu conxunto, o que nos levou a fixar a súa protección unitaria. 

Así mesmo incorporamos ao catálogo o inventario da colección de escudos e brasóns que 
atesoura o Pazo Sensat, un traballo realizado polo arqueólogo X. Carlos Castro. Ao igual que 
fixemos co traballo etnográfico de J.L. Mateo, D. Miloro, J. Franco e V. Pintos, optamos por 
non duplicar as fichas existentes, decidíndonos por incorporar integramente o contido deste 
inventario ao Catálogo do PXOM, a fin de mellorar a súa protección103. 

Fichas individuais 

Para organizar o contido descritivo e de catalogación de cada elemento, elaborouse unha ficha 

tipo individualizada, cuxo modelo permite recoller de maneira sinxela datos suficientes para a 

súa definición e valoración de forma sintética pero suficiente para a súa determinación e 

tratamento normativo máis específico. 

 

Describimos a continuación cada un dos bloques das fichas: 

 

                                                 
103 Con todo, o Decreto 571/1963, de 14 de marzo, protexe os escudos, emblemas, pedras heráldicas e pezas similares 
de interese historico-artístico de mais de 100 anos. 
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1.-CLASE ELEMENTO: No ángulo superior dereito aparece un apartado co nome de Clase 

Elemento, onde se consigna a clasificación dos elementos catalogados. Este apartado permite 

seleccionar entre: 

 

A; Arquitectura: Inclúe vivendas e edificios exentos e entre medianeiras de autoría recoñecible 

ou anónima destinada a usos residenciais, terciarios, dotacionais, artesanais e/ou industriais, 

relixiosos, etc... 

 

E; Etnografía: Refírese a toda arquitectura ou construcción de carácter productivo de 

características tradicionais, tal que: pombais, canastros, muíños de vento e hidráulicos, palleiras, 

fornos, eiras, lagares, pesqueiras, fontes, lavadoiros e outros elementos análogos. 

 

I; Infraestruturas: Fai referencia a aqueles elementos de carácter tradicional, con funcionalidades 

de transporte, comunicación, servizo á economía tradicional, etc... tal que: faros, pontes, 

pontellas, pasos, regos, pasais, e outros elementos análogos de relevancia patrimonial. 

 

S; Espacios: Fai referencia a aquela parte do territorio construído desprovisto de edificación 

e/ou construccións que ten valor de seu na conformación da paisaxe urbana e rural, tal como: 

camiños históricos, curros, alamedas, prazas, adros parroquiais, xardíns históricos ou espazos 

agrarios singulares, e outros elementos análogos. 

 

U; Urbanísticos: Pensada para recoller couzadas ou conxuntos de edificacións de calidade.  

 

X; Xacementos Arqueolóxicos: DEFINIR SEGÚN LEI. Refire xacementos arqueolóxicos e 

achados catalogados pola Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. 

 

CLASIFICACIÓN BÁSICA: 0; denominalo como OUTROS. Aqueles outros que, sen estar 

incluídos nalgunha das clases anteriores, se entende polo PXOM que deben dispor das 

necesarias medidas de protección que garantan a súa acaída conservación. 

 

2.- TIPOLOXÍA: O recadro que consigna a Tipoloxía, designa os distintos tipos de elementos 

que se encadran dentro dos seis (6) apartados nos que aparece dividido o combo anterior, que 

recibe o nome de CLASE ELEMENTO. Nel recóllense os seguintes tipos de bens: 
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ACUEDUCTOS; AIRAS; ALAMEDAS; BOSQUES; CAMIÑOS HISTÓRICOS; 
CARBALLEIRAS; CEMITERIOS; CIVIL; CONXUNTOS HISTÓRICOS; CRUCEIROS; 
ESCUDOS; ESCULTURAS; FAROS; FONTES; FORNOS; HÓRREOS; INDUSTRIAL; 
LAVADOIROS; MILITAR; MUÍÑOS; MUSEOS; NÚCLEOS RURAIS; PAISAXÍSTICOS; 
PALCOS DE MÚSICA; PALLEIRAS; PASAIS-PONTELLAS; PETOS DE ÁNIMAS; PLACA 
CONMEMORATIVA; POMBAIS; PONTES; PRAZAS; RELIXIOSA; RELOXOS DE SOL; 
RÚAS; XARDÍNS-PARQUES 

 

3.- Nº DE FICHA: Este apartado designa o Nº de Ficha encabezado por unha das iniciais 

recollidas no punto 1 (A, E, I, S, U, X ou 0). De seguido unha orde numérica correlativa 

convencional de tres díxitos (do 001 ao 999) precedida dun guión baixo: _.  

 

4.- CLAVE PLANO: A columna horizontal complétase co recadro identificado co nome Clave 

Plano, onde se consigna outra clave alfanumérica formada por unha inicial alfabética e un díxito 

(do 1 ao 9) separados por un guión alto. Esta clave determina a localización en plano do ben 

correspondente. 

 

5.- FOTOGRAFÍA e PLANO DE EMPRAZAMENTO: Baixo esta barra horizontal disponse 

outra, de maior tamaño, dividida en dous apartados por unha barra vertical. No lado esquerdo 

da ficha sitúase unha Fotografía dixital do ben catalogado desde unha perspectiva de conxunto. 

De non ser posible fotografar o ben na súa complitude, figurará outra na que se contemple o 

aspecto máis definitorio do elemento. A maiores poderán figurar outras imaxes de detalle do 

ben en cuestión, unicamente apreciables na base de datos informática. 

 

No lado dereito, nun espacio de dimensións idénticas ao bloque do lado esquerdo no que 

aparece un Plano de Emprazamento e/ou detalle do ben catalogado. Este aparecerá 

identificado individualmente cun signo -un asterisco (*) ou un punto (.)- e poderá aparecer 

rodeado dunha liña continua de cor azul ou vermello, en función de se o ben é arquitectónico 

ou arqueolóxico respectivamente. Esta liña define o ámbito de protección do elemento, de tal 

maneira que os bens que aparezan englobados dentro del deben adaptarse tipolóxica, 

volumétrica e/ou cromaticamente ás condicións que estableza a Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural. 

 

6.- Por baixo destes dous espacios dedicados á imaxe atopamos un novo bloque de información 

horizontal nos que se consignan: 
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DENOMINACIÓN:  Nel aparece o nome co que é coñecido o ben respectivo, sexa o oficial,o 

popular, o do seu promotor/a ou o do seu propietario/a. En caso de descoñecemento ou 

inexistencia dun nome claro e inequívoco, figurará o da rúa na que se empraza, acompañado 

do seu número postal. 

 

PARROQUIA: Neste apartado referirase o nome da parroquia na que está situado o ben do 

que é obxecto a ficha correspondente. 

 

NÚCLEO: Aquí figurará o nome do asentamento concreto (barrio, aldea, lugar...) no que se 

empraza o elemento en cuestión. 

 

LOCALIZACIÓN: Aquí figurará o da rúa na que se empraza o ben xunto co seu número 

postal. 

 

7.- DESCRICIÓN: Por baixo deste bloque informativo sitúase un novo recadro horizontal 

correspondente ao campo Descrición, onde se leva a cabo unha definición explicativa dos 

valores arquitectónicos, artísticos, urbanísticos e/ou históricos do ben: planta, alturas, tipoloxía, 

materiais..., que, no seu caso o configuran, así como o ano ou xeira da súa construcción, estilo 

representado, proxectista que o realizou, etc... 

 

8.- De seguido un novo bloque horizontal aparece dividido nos seguintes apartados: 

 

CATEGORÍA: Constitúeo un combo no que caben as seguintes clasificacións referidas ao 

carácter legal do ben catalogado: 

 

- BIC PROPOSTO: Refírese a un ben que, polas súas cualidades históricas ou 

artísticas, ten sido proposto polo presente PXOM para figurar no Rexistro de Bens de 

Interese Cultural nas condicións fixadas pola Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de 

Galicia. 

- BIC INCOADO: Refírese a un ben que, polas súas cualidades históricas ou artísticas, 

xa ten aberto un expediente que haberá de decidir se é conveniente ou non que figure 

no Rexistro de Bens de Interese Cultural nas condicións fixadas pola Lei 8/1995 do 

Patrimonio Cultural de Galicia.  



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 290 -  
 

- BIC DECLARADO: Refírese a un ben que, polas súas cualidades históricas ou 

artísticas, concluíu un expediente que informou favorablemente a súa inclusión no 

Rexistro de Bens de Interese Cultural nas condicións fixadas pola Lei 8/1995 do 

Patrimonio Cultural de Galicia.  

- INVENTARIADO: Nesta categoría aparecerán incluídos aqueles bens culturais que 

teñen unha protección legal derivada da súa inclusión no Catálogo de Bens Culturais 

que, por imposición do art. 75 do Texto Refundido da Lei 9/2002, debe conter todo 

PXOM. Todos estes bens forman parte, automaticamente, do Inventario Xeral do 

Patrimonio Cultural de Galicia, o que non menoscaba a súa capacidade de elevar a súa 

protección, promocionándoos ao Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia ou ao 

Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia, nas condicións fixadas pola Lei 

8/1995. 

- CATALOGADO: Fai referencia a todos os bens que gozan deste nivel de protección 

en base ao establecido polo art. 52 da Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia. 

Este nivel de protección non menoscaba a súa capacidade de elevar a súa protección, 

promocionándoos ao Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia, nas condicións 

fixadas pola Lei 8/1995. 

 

ÁMBITO: Constitúeo un combo que expresa o ámbito de caracter territorial ao que refire o 

interese do ben en cuestión. Caben nel as seguintes situacións: 

 

- LOCAL: Cando o ben catalogado ten un interese ou relevancia que non sobarda o 

ámbito municipal. 

- GALEGO: Cando o ben catalogado ten un interese ou relevancia supramunicipal que 

atinxe o ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 

- ESTATAL: Cando o ben catalogado ten un interese ou relevancia tal que atinxe o 

ámbito do Estado Español. 

- EUROPEO: Cando o ben catalogado ten un interese ou relevancia supraestatal que 

atinxe o ámbito continental. 

- MUNDIAL: Cando o ben catalogado ten un interese ou relevancia supracontinental 

que atinxe o ámbito mundial. 

 

NIVEL ou GRAO DE PROTECCIÓN: Vén a corresponder cos graos de protección que se 

reflectiron no capítulo 3, anterior, desta Memoria. Aparece definido nun combo para expresar 
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a intensidade e características das medidas de protección que require o grao correspondente. 

Amosa unha triple opción, cada unha delas aparece clara e nidiamente desenvolvida na 

Normativa do presente documento. Este nivel de protección poderá ser: 

 

- PROTECCIÓN AMBIENTAL: A máis elemental das proteccións que require un ben 

incluído no Catálogo. En razón das complexas condicións da realidade viguesa, no 

presente documento distínguense cinco (5) subgraos para regular as diferentes medidas 

de intervención que nos bens así catalogados se prevén. Deste xeito, no combo 

correspondente aparecerá identificado como “Ambiental” seguido do subgrao 

expresado de forma numérica (-1; -2; -3; -4; -5). 

 

- PROTECCIÓN ESTRUTURAL: Un grao de protección superior á Ambiental que 

inclúe maiores restriccións e cautelas que aquel na súa reforma e conservación. 

 

- PROTECCIÓN INTEGRAL: O maior grao de protección co que pode contar un ben 

cultural material, en función da súa inclusión nun Catálogo de Bens Culturais anexo a 

un PXOM. É o grao de protección máis esixente cun ben cultural e, xa que logo, o que 

meirandes restriccións e cautelas impón no referente á súa protección e conservación. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Neste apartado consígnase o grao de conservación material 

no que se atopa o ben en cuestión. Aquí desprégase un combo no que caben as seguintes 

eleccións; 

 

- MOI MALO: Aquel ben que non reúne ningunha das cualidades adecuadas á súa 

natureza ou función. Require unha intervención urxente que teña por obxecto a 

consolidación dos seus paramentos e estruturas, a fin de evitar a súa total destrucción. 

- MALO: Aquel ben que non reúne a maior parte das cualidades adecuadas á súa 

natureza ou función. Aínda que as estruturas e paramentos non  requiren unha 

intervención urxente, este tipo de elementos esixen unha intervención profunda a curto 

prazo que permita rehabilitar a súa función. 

- REGULAR: Aquel ben que reúne case todas as cualidades adecuadas á súa natureza 

ou función. Requiren unha intervención moderada a curto prazo, máis alá dos labores 

de conservación e mantemento periódicos que todo elemento esixe. 
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- BO: Aquel ben que reúne todas as cualidades adecuadas á súa natureza ou función. 

Non requiren ningunha intervención, máis alá dos labores de conservación e 

mantemento periódicos que todo elemento esixe. 

 

PROPIEDADE: Expresa a titularidade deminanial. Neste combo despréganse as seguintes 

opcións:  

 

- COMUNAL: Cando o ben en cuestión é propiedade dunha Comunidade de Montes 

(CCMM). 

- MIXTA: Cando o ben en cuestión é propiedade de varios titulares públicos e 

privados. 

- MUNICIPAL: Cando o ben en cuestión é propiedade da Institución Municipal. 

- PARROQUIAL: Cando o ben en cuestión é propiedade dunha Asociación de Veciños 

(AAVV) ou Entidade Local Menor. 

- PRIVADA: Cando o ben en cuestión é propiedade dunha persoa física ou xurídica de 

carácter privado. 

- PÚBLICA: Cando o ben en cuestión é propiedade dunha persoa física ou xurídica de 

carácter público. 

 

9.- A continuación un novo bloque horizontal aparece dividido nos seguintes apartados: 

 

- ORDENANZA DE APLICACIÓN: Neste apartado figurará o nome da Ordenanza ou 

Norma coa que o presente PXOM regula as condicións da edificación e usos do solo 

aplicables ao terreo onde se localiza o ben cultural do que se trate.  

 

- PLANO DE ORDENACIÓN (Folla): Aquí figurará o número do plano 

correspondente no que aparezan localizados e, no seu caso, delimitados, todos os bens 

culturais que conforman o catálogo. 

 

10.- OBSERVACIÓNS: O seguinte cadro horizontal está ocupado por un único bloque baixo o 

epígrafe Observacións. Nel fanse constar todas aquelas cuestións de interese que non foron 

incluídas no apartado Descrición, por resultaren merecentes de figurar noutro lugar. Neste 

recadro de Observacións fanse constar aspectos específicos do ben relativos á súa 

construcción, promotor/a, materiais empregados, estilo, aspectos históricos de interese, 
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propostas de intervención no elemento catalogado e/ou no seu contorno de protección, etc... 

Tamén se poderán conter aspectos de caracter normativo que pola súa esencia non se recollan 

no apartado 4.11 que segue. 

 

11.- NORMATIVA ESPECÍFICA DE APLICACIÓN. Nos restantes recadros da Ficha 

contéñense as determinacións normativas de maior especificidade do respectivo ben catalogado. 

Trátase de: 

ELEMENTOS A PROTEXER: Son aqueles elementos integrantes e/ou conformadores da 

estrutura do ben que, segundo os criterios xerais aplicables polos PXOM para o presente 

Catálogo, merecen un meirande nivel de protección e, xa que logo, deben conservarse no seu 

estado actual perante de calquera obra nel. En razón de ser eses elementos os necesitados dun 

tratamento singular. De merecer protección específica, a título meramente enunciativo, e sen 

esgotar a súa completa relación, serían elementos a protexer os seguintes: 

 

INSCRICIÓNS; ESCUDOS; PLACAS; ELEMENTOS DECORATIVOS DA 

FACHADA; SOPORTAIS; ESCALEIRAS; BALCÓNS; XANELAS; MIRADOIROS; 

VARANDAS; CHEMINEAS; XARDÍNS; PLATAFORMAS PÉTREAS DE 

BALCÓNS; SOLAINAS; PÉRGOLAS; SOPORTAL; PORTAS DE AIRE; 

DISPOSICIÓN DE OCOS; TIPOLOXÍA DO SOPORTAL; TIPOLOXÍA DO 

CORREDOR; TIPOLOXÍA DO PSEUDO-MIRADOIRO; TIPOLOXÍA DO PINCHE; 

CARPINTERÍAS DE MADEIRA; REBOCADOS PINTADOS; REBOCADOS 

SOBRE CACHOTERÍA; ELEMENTOS PÉTREOS SENLLEIROS; ESCULTURAS; 

CRUCEIROS; RELOXOS DE SOL; XARDÍNS; GÁRGOLAS DE PEDRA; 

CANZORROS DE PEDRA; RECUBRIMENTOS CERÁMICOS ORIXINAIS; 

HÓRREO; COLUMNA DE PEDRA; LAREIRA; MURO DE PECHE DA PARCELA; 

ENREIXADOS; FRONTISPICIO; 

 

MELLORAS NECESARIAS: A seguinte táboa horizontal de medidas normativas de carácter 

específico aparece consignada baixo o nome Melloras Necesarias. Nel recóllense todas aquelas 

medidas e actuacións que é necesario implementar no elemento en cuestión para garantir á súa 

conservación material futura, así como a optimización do seu aproveitamento. 

 

OBRAS PROHIBIDAS: O último bloque normativo aparece dividido en dúas columnas. A 

primeira delas desígnase como Obras Prohibidas, e nela sinálanse unha serie de actuacións e 
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intervencións que quedan expresamente prohibidas no ben catalogado. Estas obras son 

complementarias ás que prohiba realizar a Normativa en función do grao ou nivel de protección 

de cada elemento, e nunca substitutivas das que fixe aquela. 

 

A segunda das columnas leva por nome OBRAS PERMITIDAS, e nela sinálanse unha serie de 
actuacións e intervencións que quedan expresamente permitidas no ben catalogado. Estas obras 
son complementarias ás que autorice realizar a Normativa en función do grao ou nivel de 
protección de cada elemento, e nunca substitutivas das que fixe aquela. 

En ambos os dous epígrafes recóllense, tamén a título meramente enunciativo, os seguintes 

elementos: 

 

ALTERACIÓN DOS ELEMENTOS PROTEXIDOS; CONSOLIDACIÓN OU 

REFORZO DAS PARTES DANADAS DA ESTRUTURA; DOTACIÓN DE 

ARBORADO; DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN OU 

PROTECCIÓN NO SEU CONTORNO; INCORPORACIÓN DE NOVO 

MOBILIARIO URBANO; LIMPEZA; MELLORA OU DOTACIÓN DE NOVAS 

INFRAESTRUTURAS; NOVO MOBILIARIO MANTENDO A TIPOLOXÍA DO 

BEN; OBRA NOVA MANTENDO A TIPOLOXÍA DO BEN; MELLORA DAS 

CONDICIÓNS DE ACCESIBILIDADE E ELIMINACIÓN DE BARREIRAS; 

REDEFINICIÓN CONSTRUCTIVA E ESPACIAL DA SECCIÓN; REDEFINICIÓN 

DE PAVIMENTOS; REDEFINICIÓN DE PAVIMENTOS E SISTEMA 

CONSTRUCTIVO; REDEFINICIÓN DE PAVIMENTOS E XARDÍNS DO 

CONTORNO; REDEFINICIÓN ESPACIAL; REDEFINICIÓN ESPACIAL E 

CONSTRUCTIVA; REDESEÑO DA SECCIÓN TRANSVERSAL DA RÚA; 

REDESEÑO DO ESPAZO MIRADOIRO; REFORMA OU DOTACIÓN DE NOVAS 

INSTALACIÓNS DE SERVIZOS; REPARACIÓN DOS ELEMENTOS 

DECORATIVOS DETERIORADOS; RESTAURACIÓN PARA VOLTAR Á SÚA 

IMAXE ORIXINAL; REUBICACIÓN DO BEN; REUBICACIÓN DOS 

ELEMENTOS PROTEXIDOS; SUBSTITUCIÓN OU DOTACIÓN DE NOVAS 

ESPECIES ARBÓREAS; SUBSTITUCIÓN OU DOTACIÓN DE NOVO 

MOBILIARIO URBANO.  
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A revisión como consecuencia dos Informes e a exposición pública do PXOM 

Logo do periodo de exposición ampliouse e correxiuse o traballo, polo que compre dicir que 
para a realización do Catálogo que se acompaña ao Plan neste documento de aprobación 
provisional, amais do labor especifico de investigación desenvolvido para a realización do 
presente PXOM das anteriores Fases do traballo, incorporouse completa, logo do seu baleirado 
e comprobación, de toda a documentación existente no Departamento de Patrimonio Histórico 
do Concello de Vigo e na Consellería de Cultura e Deportes da Xunta de Galicia elaborada 
durante os últimos anos precisamente para facilitar a redacción dos catálogos del planeamento 
municipal que houberan de redactarse. Por outra parte, e como se ven de dicir, recolléronse as 
indicacións efectuadas nos informes evacuados polos servizos de arquitectura e arqueoloxía da 
Delegación Provincial de Pontevedra da Consellería de Cultura con motivo da Aprobación 
Inicial do presente PXOM.  

Os bens obxecto de protección quedan incluídos no catálogo de fichas complementario do 
presente Plan Xeral de Ordenación Municipal. Agás os que teñan a consideración legal de Bens 
de Interese Cultural (BIC), non se inclúen na relación os edificios e conxuntos que se localizan 
dentro do P.E.P.R.I. do Casco Histórico de Vigo e P.E.P.R.I. de Bouzas, ámbitos espaciais no que 
os usos do solo e a edificación haberán de seguir rexéndose polas súas respectivas normativas 
específicas. Tampouco se inclúen neste catálogo, como xa dixo anteriormente, os edificios que 
integran o ámbito continuo do PEEC, que se rexerán transitoriamente pola súa  normativa 
específica e pola complementaria do presente PXOM ata a aprobación do novo Plan Especial do 
Ensanche, que contará cun catálogo propio. 

Os graos de protección e as cualidades que caracterizan aos bens culturais merecentes de 
conservación no Concello de Vigo son: 

 

1º) BENS DE INTERESE CULTURAL (BIC) 

Inclúense neste apartado os bens mobles, inmobles e inmateriais máis sobranceiros do Concello 
de Vigo, con substantividade e relevancia de ámbito galego, en función do establecido polo art. 
8.1 da Lei 8/1995. Dentro desta protección, a maior prevista para un ben cultural segundo a 
devandita Lei 8/1995 e a Ley 16/1985. 

 

2º) CONTORNO DOS BENS DE INTERESE CULTURAL (BIC)   

Segundo establece o artigo 11 da Lei 8/1995, no expediente de declaración de bens inmobles, 

deberán figurar as relacións coa área territorial, e tamén a protección dos accidentes xeográficos 

e elementos naturais que conformen seu contorno. Así, o art. 18 da Lei 16/85 establece que "Un 

inmoble declarado ben de interese cultural é inseparable de seu contorno".  

 

Dentro dos contornos dos Bens de Interese Cultural, que estean delimitados, ou podan 

delimitarse posteriormente, seguindo os criterios do artigo 44 da Lei 8/1995, serán de 
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aplicación, ademais das determinación que conleve a Declaración do Ben de Interese Cultural, 

as contidas no art. 104 da Lei 9/2002, co carácter de Normas de Aplicación Directa conforme 

aos criterios que para esa aplicación se conteñen no capítulo 7 da Memoria Xustificativa do 

presente PXOM: “Criterios do Plan a respecto das Normas de Aplicación Directa no PXOM”. 

Para a protección do contorno dos bens culturais máis relevantes, dentro dos cales é necesario 

informe preceptivo e vinculante da Comisión Territorial do Patrimonio Cultural, fixouse unha 

franxa que se delimita nos planos de ordenación, especificamente para os elementos 

arquitectónicos con protección integral.  

 

3º) Bens aos que se lle outorga a PROTECCIÓN INTEGRAL 

Aplícase a edificios, construccións e elementos de similar natureza de excepcional valor 

arquitectónico e significación cultural ou cidadá, e os equiparables polos seus valores aos 

monumentos declarados o incoados ao abeiro da lexislación sobre Patrimonio Cultural (Ley 

16/85 del Histórico Español e Lei 8/95 do Patrimonio Cultural de Galicia). 

 

Correspondería, por analoxía e salvando as distancias, á consideración dos Monumentos da Lei 

16/1985. Comprende elementos agrupables nos seguintes apartados: 

 

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

cruceiros asociados...).  

- Casas e Edificios singulares de relevancia patrimonial. 

- Os Pazos coas súas fincas singulares e arquitecturas adxectivas. 

- Enxeñaría e etnografía singulares: muíños, hórreos, escudos e cruceiros de menos de 100 

anos de antigüidade, etc... 

- Placas conmemorativas de caracter histórico. 

 

Alcance:  Neste caso inclúense os seguintes elementos, incluídos no Catálogo de Patrimonio 

Etnográfico Inmoble do Concello de Vigo104:  

A)ENXEÑERÍA CIVIL105 

Inclúense seis pontes e un inmoble e bancadas dunha saíña 

                                                 
104 A súa ficha figura no Catálogo de Patrimonio Etnográfico Inmoble do Concello de Vigo. 
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B)ETNOGRAFÍA 

a) CRUCEIROS, CRUCES E PETOS DE ÁNIMAS, cun total de 44 elementos merecentes de 
protección integral 

b) HÓRREOS E SILOS 

Dentro desta protección xenérica quedan incluídos con PROTECCIÓN INTEGRAL cada un 
dos 1.744 canastros recollidos no Catálogo do Patrimonio Etnográfico Inmoble elaborado polo 
Concello de Vigo entre 1994 e 1996.  

c) MONUMENTOS DE HOMENAXE E/OU CONMEMORATIVOS, cun total de 9 elementos 

 

4º)PROTECCIÓN ESTRUTURAL 

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

Corresponde con elementos e edificacións de valor e interese para o municipio, en menor grao 
que os anteriores, ou que pola súa natureza ou grao de transformación son susceptibles de 
aceptar obras de acondicionamento. Inclúense neste caso: 

- Os edificios e construccións contidos no “Catálogo do Patrimonio Etnográfico do Concello de 
Vigo” que non figuren expresamente con protección de Grao 1º. 

- Edificios para diferentes usos e/ou vivendas unifamiliares sobresalientes non incluídos no grao 
de protección anterior. 

 

5º)VIVENDAS TRADICIONAIS 106.  

Dentro desta protección xenérica quedan incluídas todas as vivendas illadas e conxuntos 
edificatorios recollidos no Catálogo do Patrimonio Etnográfico Inmoble elaborado polo 
Concello de Vigo entre 1994 e 1996.  Amais de todos os elementos citados recóllense no 
catálogo, pombais, fornos, fontes, lavadorios, palcos da música, lagares, peches significativos, 
etc. Etc. 

 

                                                                                                                                               
105 As fichas das pontes de Sárdoma e Balaídos figuran no Catálogo de Xacementos Arqueolóxicos do Concello de 
Vigo, mentres que as do Sello (Cabral), Cambeses (Lavadores) e Muíños (Navia) atópanse no Catálogo de 
Patrimonio Etnográfico Inmoble do Concello de Vigo. 
106 A súa ficha figura no Catálogo de Patrimonio Etnográfico Inmoble do Concello de Vigo. 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 298 -  
 

6º) PROTECCIÓN ESTRUTURAL DE 2º GRAO. 

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

Corresponde con elementos e edificacións de valor e interese para o municipio, en menor grao 
que os anteriores, ou que pola súa natureza ou grao de transformación son susceptibles de 
aceptar obras de acondicionamento. Inclúense neste caso: 

- Os edificios e construccións contidos no “Catálogo do Patrimonio Etnográfico do 
Concello de Vigo” que non figuren expresamente con protección de Grao 1º. 

- Edificios para diferentes usos e/ou vivendas unifamiliares sobresalientes nonincluídos 
no grao de protección anterior. 

 

7º)PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Que se aplica a edificios que, ben illados ou ben en conxuntos, conforman tramos ou áreas 

urbanas de calidade, en bo ou regular estado de conservación, aínda cando individualmente non 

presenten notables valores arquitectónicos, pero que representan os restos dunha arquitectura 

rural ou urbana propia do lugar. 

A protección ambiental regúlase en dous grandes apartados, un o de elementos catalogados de 

maneira expresa, con ficha e número de catálogo, e outro o dos edificios, parcelas ou espazos 

interiores de couzada que se protexen para garantir o seu mantemento. Dentro desta categoría 

inclúense os edificios e construccións que se integran dentro dos contornos de protección 

definidos para igrexas e pazos do termo municipal de Vigo. 

Así mesmo quedan protexidas por este Catálogo nesta categoría -de maneira xenérica- os 

elementos de interese da arquitectura tradicional adxectiva, e de forma expresa os que seguen: 

- Balcóns e miradoiros de madeira e forxa 

- Carpinterías artísticas e varandas de ferro 

- Azulexaría antiga e vidreiras ornamentais 

- Corredoiras empedradas e valados tradicionais das propiedades  

- Lagares, adegas illadas e adegas escavadas na terra 

- Alboios e alpendres tradicionais construídos con materiais nobres 

- Fornos e lareiras de pedra 

- Eiras empedradas 
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- Lavadoiros, represas e fontes tradicionais 

- Pozos de auga en pedra 

- Pavimentos 

- Camiños históricos 

 

Patrimonio arqueolóxico 

No que atinxe ao catálogo arqueolóxico actualizouse o anterior en base ás conclusións do 

traballo realizado polos arqueólogos Carballo Arceo, Luaces Anca e Toscano Novella no ano 

1998. Este traballo consta de cento cincuenta (159) xacementos arqueolóxicos e trinta e dous 

(32) achados soltos. Ao igual que se fixo en relación co catálogo do patrimonio etnográfico, a 

extraordinaria entidade do catálogo de bens arqueolóxicos elaborado polos profesionais que se 

veñen de mencionar fai, xúlgase, innecesaria a duplicación das fichas existentes, polo que 

unicamente se optou por actualizar a relación de xacementos e achados arqueolóxicos no 

período 1998-2004, volcando na nova cartografía a súa localización, e definindo os contornos 

de protección axeitados en base ao criterio do arqueólogo director, Antonio de la Peña Santos. 

Este inventario inclúe as mámoas de Costa Freiría, Ferradouro, Chans dos Touciños, Chan do 

Labrador, O Vixiador e A Madroa, que foron obxecto dunha suxestión realizada ao documento 

de Avance pola CCMM de Candeán. 

 

Resumo dos traballos de elaboración do catálogo do PXOM de Vigo 
 

Como vimos de ver, a primeira parte dos traballos consistiron no baleirado de todas as fontes 

publicadas e inéditas das que tíñamos coñecemento en relación co patrimonio cultural de 

carácter material da cidade107. Nesta fase accedemos a traballos sobre arqueoloxía (xacementos 

e achados arqueolóxicos), arquitectura residencial (vivendas unifamiliares e edificios de 

vivendas) e industrial (naves de todo tipo decimonónicas, fábricas de salgazón do S.XVIII), así 

como etnografía (lagares, muíños, hórreos, cruceiros...). 

Pola magnitude do traballo que se nos impuña houbo que elexir a relización do  traballo de 

campo, mesmo con profusión (fotografado, revisión, actualización) no tocante ao patrimonio 

arqueolóxico e arquitectónico, deixando á marxe os inxentes inventarios de patrimonio 

                                                 
107 As referencias bibliográficas individualizadas recóllense na Memoria do Catálogo. 
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etnográfico, que simplemente se dixitalizaron integramente a fin de incorporalos ao Catálogo do 

PXOM. 

 

Todos estes traballos realizáronse en estreita colaboración cun dos mellores coñecedores do 

patrimonio arquitectónico de Vigo, o arquitecto Xaime Garrido, autor de varios libros sobre a 

arquitectura da cidade olívica. O arqueólogo Antonio de la Peña Santos, autor de diferentes 

traballos de investigación e divulgación sobre o patrimonio arqueolóxico de Vigo, dirixiu en 

todo momento os traballos de delimitación dos contornos de protección definidos a maiores dos 

contornos de protección integral xa fixados ata entón pola Dirección Xeral de Patrimonio da 

Xunta de Galicia. 

 

Por mor dos informes recibidos da administración autonómica competente,despois da entrega 

correspondente coa Aprobación Inicial, o Equipo Redactor reuniuse cos técnicos do 

Departamento de Patrimonio Histórico do Concello de Vigo, así como da Consellería de Cultura 

da Xunta de Galicia, a fin de corrixir os erros e omisións que contiña o documento. O Equipo 

Redactor aceptou a práctica totalidade das recomendacións e requirimentos dos técnicos destas 

dúas administracións, traballos que foron realizados en estreita colaboración co arquitecto 

Xaime Garrido e co arqueólogo Antonio de la Peña Santos. 

 

A última das fases do traballo realizado polo Equipo Redactor consistiu na resposta das preto de 

corenta (40) alegacións individuais e colectivas realizadas en relación coa entrega 

correspondente co documento da Aprobación Inicial. Así mesmo procedeuse a contestar cada un 

dos informes sectoriais emitidos polas administracións competentes (Servizos de Arqueoloxía e 

Arquitectura da Dirección Xeral de Patrimonio, Departamento de Patrimonio Histórico do 

Concello de Vigo, etc...). 

 

Como consecoencia de todo o que se leva dito, cremos que se pode concluir por afirmar que o 

Catálogo do PXOM de Vigo, non só compre con todas as determinacións contidas na Lei 

9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de 

Galicia, coas modificacións derivadas da Lei 15/2004, do 29 de decembro (en particular coas 

establecidas no art. 75), Ley 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, e Lei 

8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia, senón que él mesmo se constitúe nun magnífico 

exemplo do que debe ser un Catálogo de Protección do Patrimonio Cultural. 
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4.2.5. CRITERIOS PARA A REALIZACIÓN DO ESTUDIO DE SOSTIBILIDADE 

AMBIENTAL IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO  

No documento para aprobación inicial e a respeco destes criterios informadores da realización 
do Estudio de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico, dicíase: 

“A Lei 9/2002 establece a necesidade de que as determinacións dos plans xerais se desenvolvan 
nunha serie de documentos, cuxo contido máis concreto terá que vir dado polo seu desenrolo 
regulamentario. Entre eles está o Estudio de sostibilidade ambiental, impacto territorial e 
paisaxístico (no sucesivo ESAITP). 

A falla do Regulamento que desenrole a Lei, así como da incidencia que pode ter na tamitación 
dos plans a entrada en vigor da Normativa europea sobre a decraración de impacto ambiental 
dos instrumentos de planificación e planeamento, o PXOM, elaborou o ESAITP, de 
conformidade co disposto na mentada lei. E así, de acordo co disposto no artigo 61, 4, este 
ESAITP terá por obxecto: “...a análises e ponderación dos efectos de execución e 
desenvolvemento das determinacións do Plan Xeral sobre os recursos naturais e o medio físico, 
a adopción das medidas correctoras necesarias para minimizalos seus impactos e a valoración 
da adecuación das infraestruturas e servizos necesarios para garantilos novos 
desenvolvementos en condicións de calidade e sostibilidade ambiental, así como a súa 
coherencia cos obxectivos de proteccion do dominio público natural” 

Entendendo que toda decisión de planificación, non de seu, senón cando se acomete ou executa, 
pode provocar –e de feito, provoca- impactos ambivalentes (isto é, positivos e negativos) sobre 
os seres vivos e o medio ambiente, e entendendo, xa que logo, que se deben adoptar as 
necesrias medidas para eludir, compensar ou minorizar os de carácter negativo que se teñan 
que asumir como necesarios, mercede a adopción de medidas correctoras, o Plan Xeral levou 
adiante a realización do ESAITP entendendo que, de cara ao desenvolvemento sostible do 
novo plan –e mesmo para a propia esixencia legal-, era preciso, como suposto básico, poñer o 
máximo empeño en evitar a dispersión ou espallamento da edificación, como tiña acontecido 
nos últimos lustros; e, con igoal empeño, tentar a preservación do medio natural. Parte, pois, o 
plan de considerar que o esforzo planificador que supón o planeamento urbanístico ten que se 
encarreirar na integración de contidos ecolóxicos, máis tamén económicos e sociais. Polo 
mesmo, o planeamento debe perseguir con énfase parello a mellora do benestar social, 
económico e cultural dos habitantes e o mantenemento do potencial de recursos naturais que 
posibilite e garanta razoablemente as previsibles necesidades das futuras xeneracións, 
salvagardando a capacidade de soporte do ar, do solo e dos ecosistemas, evitando, remediando 
ou minorando os posibles efectos adversos de usos e de actividades humanas sobre o medio. 

E este posicionamento do plan, froito do convencemento da necesiriedade de que o desenrolo 
harmónico das actividades humanas só se pode conseguir utilizando de modo racional os 
recursos naturais (porque estes non só son ou se consitutúen como base, senón como lindeiro 
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das propias actividades económicas), constituíu norma para o Equipo Redactor dende os 
inicios da xa longa andaina no labor de redactar o documento de ordenación urbanística de 
Vigo. Porque o obxectivo da sostibilidade urbana non pode ser outro que o de protexer e 
mellorar o medio ambiente urbano co gallo de mellorar a calidade de vida, de protexer a saúde 
humana e, por descontado, os ecosistemas locais. 

A sostibilidade, xa que logo, tiña que estar presente no que poderíamos chamar obxectivos 
estratéxicos do plan, que este –en apretadísima síntese- formula así: 

- Consecución dun equilibrio harmónico entre preservación do medio natural e o 
desenvolvemento urbano, que se ten que dar nas distintas partes da cidade, tanto na cidade 
compacta ou tramada, como na súa ampliación e conformación futura e na cidade espallada 
que se quere concluir ou rematar, para evitar a continuación de procesos de espallamento 
anárquico, como os acontecidos nas últimas décadas. 

- O control do tráfico urbano e o desenvolvemento de novos sistemas de transporte, primando 
o transporte intermodal en todas as direccións (ente modos e medios de transporte, tanto 
públicos como privados) 

- A revitalización e mellora da habitabilidade dos centros urbanos, a dos núcleos outrora 
rurais e hoxe constitutivos do que se deu en chamar cidade difusa, e tamén a dos poucos pero 
significativos núcleos de carácter rural que ainda acobilla o Termo Municipal de Vigo, mesmo, 
case, como asentamento relicto. 

- A xeneración dunha oferta de aloxamento axeitada ás necesidades e capacidade económica 
da poboación (baixo o criterio de integración e non segregación social), tanto as da hoxe xa 
residente como as da que, previsiblemente, vai morar en Vigo nos 15 próuximos anos. 

- A implementación de políticas de solo industrial, tanto para as necesidades de hoxe como 
para as do inmediato futuro, pero no momento presente concebidas xa dende a óptica e a 
escala metropolitanas. 

- A optimización, igoalmente dentro do contexto metropolitano e mesmo, rexional, da 
localizción dos solos necesarios para outros tipos de actividades productivas ou económicas. 

- A potenciación de proxectos educativos, culturais, sociais e de mellora xeral da calidade de 
vida. 

E nese sentido, tamén dende o momento de comenzo dos traballos o Plan formulou como 
obxectivos da sostibilidade: 

- A protección e mellora do contorno edificado e do patrimonio cultural, co pulo da 
biodiversidade e a multiplicación dos espacios verdes dentro das zonas urbanas. 

- A conservación e protección dos valores ecolóxicos, paisaxísticos, productivos e/ou 
culturais do territorio. 
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- A mellora, recuperación e rehabilitación de elementos e procesos do medio natural que se 
atopan degradados por actividades e/ou usos incompatibles coa súa capacidade de acollida, 
mediante o deseño de accións concretas. 

- A formulación dunha proposta territorial coherente para satisfacer as necesidades da 
poboación coa mínima ocupación do solo posible, limitando a expansión extensiva e de baixa 
densidade a zonas moi concretas do territorio (adiantandose nisto o plan, ás recomendacións e 
directivas que, sobre a fixación de densidades de ocupación mínimas para o logro da 
sostibilidade se están producindo na Unión Europea). 

- A mellora da calidade atmosférica, a fiabilidade e calidade dos suministros de auga potable, 
a protección das augas superficiais e das soterradas, a reducción na orixe de residuos que 
necesitan unha eliminación final e a reducción do ruído ambiental. 

- A proposta dun sistema de mobilidade que priorice o uso do transporte público e do 
transporte alternativo (marcha a pé e en bicicleta) sobre o automóbil, de xeito que se poida 
reducir a emisión de gases contaminantes á atmosfera e dun sistema de comunicacións que 
evite a conxestión do veículo privado na cidade compacta e a circulación intensiva (tanto 
lixeira como de transporte pesado) sobre o viairo interno das zonas urbanas da cidade 
espallada. 

Para o cumprimento destes obxectivos o plan tivo en conta as conclusións a que chegou o 
ESAITP, tanto no que atinxe a tratamento do solo, da vexetación e da fauna, das augas 
superficiais e dos recursos hídricos soterrados, do espacio litoral e marítimo, da paisaxe e do 
patrimonio cientifico-natural; nomeadamente,no que atinxe á clasificación protectora do solo 
rústico, que como se víu en capítulos precedentes se estrutura en cinco grandes clases: 

• De especial protección Agrario-Paisaxística 

• De especial protección Espacial Forestal 

• De especial protección das Augas, Canles e Ribeiras 

• De especial protección das Costas 

• De especial protección de Espacios Naturais 

(solos que, no seu conxunto, supoñen arredor das 3. 830 Has., que representan case o 35  % do 
total superficial de Vigo); máis tamén: 

- Na ofrenda dun sistema xeral de Espacios Libres e Zonas Verdes cunha magnitude 
aproximada de 633 Ha, que representan case o 6% de todo o territorio municipal. 

- Nunha configuración de enclaves naturais que acada outras 366 Ha. (3, 31 % do total da 
superficie municipal). 

- Na protección da auga, mercede ao racional deseño do ciclo da auga (abastecemento e 
saneamento) 
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- Na protección da atmósfera 

- Na protección da paisaxe, logo da valoración da calidade visual da mesma 

- Na configuración de unidades ambientais.  

- Na detección dos impactos ambientais en xeral e, específicamente, da Ronda de Vigo 
(principal infraestrutura viaria das previstas polo PXOM) 

- Na valoración complexa da capacidade de acollida dos solos de desenvolvemento urbano. 

- Nas estratexias xerais de protección (porque non chega con protexer espacios para garantir 
o mantenemento dos ecosistemas): 

• Asegurando a súa conexión cos ben conservados adxacentes para constituiren rede 
intercomunicada. 

• Tratando acaidamente os impactos que o plan vai orixinar na súa aplicación. 

 Por ocupación (isto é polo cambio de uso que supóñen as actuacións previstas 
provocadoras de impacto), correxindo coa boa localización dos espacios libres e zonas 
verdes nas áreas de maior valor ambiental e na proximidade das ribeiras fluviais e do 
litoral marítimo) 

 Por sobreexplotación e contaminación (co roforzamento do contido normativo do 
plan). Con posterioridade, considérase moi necesaria a realización dunha Axenda Local 
21. 

O método de traballo para a conformación final do ESAITP, lóxicamente, foi un método que 
poderíamos denominar interactivo, xa que os técnicos redactores do ESAITP precisaban de 
constante información dos redactores da ordenación urbanísticos e estes, para configurar 
definitvamente as distintas determinacións do plan para as distintas áreas de desenvolvemento 
urbanístico, precisaban do constante aporte de datos por parte dos medioambientalistas. En 
varias ocasións, e perante esta intercomunicación, houbo que prescindir de deixar reflectidas 
no plan determinadas actuacións de interés urbanistico (pois a cidade actual é un bo mosaico 
de disfuncións), por non ser posible ou non albiscar como facelo, a fixación de medidas 
correctoras dos impactos mediambientais, territoriais e paisaxísticos que tais actuacións 
orixinaban. 

En todo caso, actuando deste xeito, o plan garante que as súas determinacións acaen cos 
presupostos medioambientais de partida e tamén coas esixencias legais establecidas ao 
respeito”. 

Como resultado dos Informes Sectoriais, dos Informes dos Servizos Técnicos Municipais e das 
propias alegacións de todo tipo presentadas no periodo de exposición pública do PXOM, 
levouse a cabo unha fonda revisión deste documento, que entendemos que da cumprida resposta 
a todas as eivas e carencias postas de manifesto nesa andaina pública do Plan. 
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Froito desa resvisión compre dicir que:  

- O novo ESAITP engade maior detalle para verificar que, -o concepto de sostibilidade, que 
propón unha nova forma de considerar o medio ambiente e, como consecuencia, os efectos que 
nel teñen as accións humanas-, se integra de forma satisfactoria no novo Plan. E para elo O 
ESAITP mellora ista verificación empregando a análise da coherencia interna dos obxectivos 
estratéxicos do plan e dos obxectivos de sostibilidade mediante unha matriz de coherencia, 
ademais do chequeo do cumplimento dos limites de sostibilidade da lei do solo.  

- O actual ESAITP incrementó o seu nivel de análise, pasando de analizar o impacto territorial 
do conxunto de SUNC e Urbanizables, a desagragar estes ao nivel de ámbitos e sectores de 
actuación. Isto permitíu unha identificación territorial moito mais precisa dos impactos, e xa que 
logo un incremento no número, determinación e precision das medidas correctoras propostas.  

- Doutra banda, analizáronse desde o punto de vista do impacto ambiental un gran número de 
ordenacions detalladas (AODs), o que representó outro segundo paso na precision da analise, 
isto é, pasouse da analise especifica de cada ambito de actuación e a formulación de medidas 
correctoras, á verificación do comportamento de ditas medidas en planeamentos detallados.  

- Outro aspecto de gran relevancia, é a realización dunha análise moita mais detallada do 
impacto paisaxístico, que permitio valorar con mais rigor a incidencia sobre a paisaxe das 
determinacións do novo PXOM. Realizaronse modelos en 3d do todo o territorio de Vigo, 
incluíndo datos de gran precision, como as altura de cada edificación; estes datos permitiron 
realizar o estudo das cuncas visuais actuais desde espazos singulares polas súas vistas 
panorámicas (O Castro, A Guía, diversos montes, etc) e analizar as diferenzas ao incluír nos 
modelos tridimensionais as determinaciones do plan.  

- O ESAITP conclúe que o plan integra a sostibilidade dentro dos seus obxectivos principais, é 
dicir, o plan de ordenación como ferramenta técnica fixo propios os obxectivos da sostibilidade, 
as limitacións ao desenvolvemento que esta impón e as oportunidades que brinda. Lembrando 
que é especialmente importante que a sostibilidade é un concepto transversal, que implica 
necesariamente o concurso de políticas e actuacións en moitos outros ámbitos. 

En resumo, o documento de ESAITP profundiza na análise dos aspectos ambientais e propón un 
conxunto de correccións que permitiron mellorar sensiblemente a sostibilidade global do novo 
Plan Xeral. 
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4.2.6. CRITERIOS RESPECTO DA ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDIO 

ECONÓMICO 

O PXOM ven ser un camiño polo que se avanza cara o porvir que se vai abrindo mesmo no que 
se camiña por él. Nese senso, a súa propia feitura – froito obrigado de múltiples concertos e 
consensos de total orde – constitúe unha odisea. 

Pero o PXOM tamén ten que ser unha meta – ou un conxunto de metas -, isto é unha Itaca á que 
chegar, que o Plan no que ultima a súa configuración, vai definindo como unha fotografía, ou 
mellor como unha sucesión de imaxes (unha película), pois outra cousa non é a ordenación 
urbanística. Trátase de poder dispor no presente da imaxe da cidade futura que esa ordenación 
posibilita e xustifica, mercede ao perfiado de estratexias de crecemento e mudanzas na cidade 
de hoxe. 

Nese paso do presente ao porvir devén en peza chave a correcta formación desas estratexias e o 
estudio aquelado dos cuantiosos investimentos precisos – tanto privados como públicos – que 
ese tránsito ao longo dun período (que forzosamente non pode ser moi longo), vai demandar. 

Dende un primeiro momento, á hora de encarar a realización do Plan, o equipo redactor fixou 
unha decraración formal sobre as características básicas que tiña que reunir o futuro plan de 
Vigo; a xeito de triloxía fundamental de riscos característicos ou de esixencias, fíxose unha 
afirmación solemne de que a pretensión do equipo era redactar o Plan Xeral que: 

• Vigo necesita 

• Vigo se merece 

• Vigo se pode pagar 

Por conseguinte as sucesivas aproximacións ao documento final, que os avatares polos que ten 
pasado o proxecto de PXOM, xa explicados noutro lugar da presente Memoria, obrigaron facer,  
endexamáis perderon de vista esa relación dialéctica entre esas tres esixencias.Como é lóxico, 
tampouco nesta última e esperamos que derradeira aproximación.  Xa que logo, non se trataba 
só de facer unha ordenación axeitada ás necesidades da cidade e aquelada aos merecementos de 
Vigo a respeito do territorio no que a cidade se ensire (Provincia, Comunidade Autónoma, 
Estado ...), senón de formular unha ordenación económicamente viable e, polo mesmo, 
realizable. 

O documento de Estratexia de Actuación e Estudo Económico (no sucesivo EAEE) do presente 
plan, non é unha contabilización dos custos do plan e conseguinte exercicio posterior de 
búsqueda artificiosa de financiamento, senón que foi un instrumento imprecindible da propia 
elaboración do plan, porque él mesmo orientou (en todas esas aproximación ou fases do labor de 
elaboración e tamitación) os parámetros económicos básicos sobre os que basear o traballo de 
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ordenación, cumprindo polo tanto e amais diso coas propias esixencias xurídicas da lei 9/2002, 
vixente, contidas tanto no artigo 60 como no 112,1, que fan referencia a: 

a) Necesidade de contar cunha estratexia para o desenvolvemento coherente do plan, 
nomeadamente para a execución dos sistemas xerais conformadores da nova cidade. 

b) Necesidade de privatización dos desenvolvementos urbanísticos previstos, con sinalamento 
dos prazos tanto para as actuacións públicas programadas como para as privadas concertadas. 

c) Necesidade de reflectir unha avaliación do custo de execución dos Sistemas Xerais e das 
actuacións previstas e o seu financiamento (público e privado). 

d) Necesidade de que as delimitacións das áreas de reparto se teña que efectuar tendo en conta o 
equilibrio de cargas e beneficios entre as distintas áreas, así como a proporcionalidade entre a 
edificabilidade e as cargas e as dotacións previstas. 

O cumprimento destas esixencias xustifica os resultados básicos da EAEE, como son: 

- A xustificación da viabilidade económica para o investimento inmobiliario das cargas 
urbanísticas (“obras privadas”) do Plan, cuestión que, obviamente se efectou en función dos 
prezos de mercado e do valor dos aproveitamentos. 

- A determinación da infraestrutura urbana cuxa realización se terá que abordar a cargo cada 
Administración Pública para o desenvolvemento das previsións do presente Plan Xeral. 

- O debullado dos proxectos prioritarios en infraestrutura que deben financiar esas 
administracións e que deben ser obxecto de convenio. 

Neste senso, xa é suficientemente coñecido que o presente PXOM propón como unha das ideas 
básicas a intención de ofrecer a finalización racional da cidade. Xa que logo, e necesariamente, 
ten que demandar un esforzo de investimento moi importante, tanto do sector público como do 
privado. E neste senso, os condicionantes económicos de máis significación contemplados polo 
presente Plan Xeral son: 

- O desenvolvemento dos sectores productivos, dotanto á cidade de novas e ordenadas zonas 
industriais e de actividade terciaria, para pular e incentivar a implantación dunha meirande 
actividade económica no contexto dos cambios estruturais actuais, a integración europea que se 
potencia coa extensión do espacio económico de Galicia, favorecido pola proximidade de 
Portugal e a mundialización da economía. 

- Ampliación da oferta de solo residencial, que demanda o mercado pero sempre baixo a 
estratexia de lograr unha cidade sostible. 

- O incremento do número de vivendas de iniciativa pública, coa finalidade de ampliar a 
demanda menos solvente que podería ficar excluída das condicións actuais do mercado. 

- A mellora do sistema de comunicacións tanto na periferia como no centro da cidade. 
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- O desenvolvemento de novos equipamentos que supoñían un incremento do nivel urbano para 
a cidade. 

- A aplicación das plusvalías do planeamento e os incrementos inflaionarios do mercado 
inmobiliario ao financiamento dos sistemas xerais de cidade de infraestruturas e espacios 
abertos. 

Para a elaboración da EAEE, e coa ampla xustificación que no porpio EAEE se contén polo 
miudo, o Plan entendeu que era precisa a seguinte base de argumentación: 

1º) A análise da base económica do Concello de Vigo e a dos concellos da súa Área funcional. 

2º) A análise do mercado inmobiliario, como soporte das cargas financieiras. 

3º) A análise da xestión urbanística do período 1996-2002, como referente da capacidade para o 
desenvolvemento do presente PXOM. 

4º) A análise dos sistemas públicos de infraestruturas, equipamentos e urbanización local, sobre 
a base de determinar a avaliación económica, as distintas hipóteses de financiamento por parte 
das distintas administracións, así como da estimación de futuros investimentos. 

5º) A análise dos solos de desenvolvemento urbanístico (ámbitos de solo urbano non 
consolidado e sectores de solo urbanizable), poñendo o acento na viabilidade das cargas 
urbanísticas en relación co mercado inmobiliario, de cara a internalizar os sistemas xerais e 
infraestrutura de transporte público. 

6º) A análise da capacidade de investimento municipal para o financiamento dos investimentos 
de competencia propia, en función da fixación de hipóteses razonables da evolución dos 
ingresos correntes, gastos de funcionamento e carga financieira. 

7º) A análise do investimento das administracións públicas non municipais, de cara á 
configuración real das súas tendencias ao longo do tempo e fixación de referencias para o 
futuro. 

8º) A análise da viabilidade do financiamento público do Plan Xeral. 

Efectuadas as análises que se veñen de referenciar, o Dictame de viabilidade económica e 
financieira, demostra que o presente Plan Xeral responde á seguinte caracterización: 

1º) O Plan Xeral que se presenta a aprobación definitiva é substancialmente, en contido 
urbanístico, o Plan aprobado provisionalmente en 2006  pero con algo máis do doble de reservas 
de solo para vivenda protexida (do 23% ao 43% da superficie edificable residencial, unhas 
57.500 vivendas, con algún tipo de proteccións).  

Tratase dun Plan Xeral planteado desde un territorio concreto e para este territorio, con moita 
independencia en relación ao prazo de execución e as demandas específicas de solo por usos, e 
completado desde a “economía social”, cun contido subtancial de “vivenda protexida” o de 
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prezo taxado en relación a un mercado inflacionado de precios inmobiliarios que exclue 
progresivamente aos sectores sociais con capacidade de rentas medias e baixas. 

2º) O Plan Xeral ten unha capacidade sostible de acollida de 116.201  novas vivendas e 80.419 
empregos novos, terciarios en tres cuartas parte. 

En un Vigo de 300.000 residentes, 135.000 vivendas e 143.000 empregos, as ofertas do Plan 
Xeral significan “grosso modo” aumentar as dimensions básicas nos próximos 20-25 anos o    
86 % das vivendas, o 56 % de emprego e algo máis do 30 % de residentes, nun contexto onde o 
crecemento do emprego sólo se pode producir desde a inmigración, por agotamento da pirámide 
de idades en idade activa, en proporcións aproximadas dun novo emprego- unha nova vivenda, 
no contexto dos mercados metropolitanos de traballo e de residencia. Estos escenarios de 
crecemento das dimensions sociais e económicas se producen cun aumento do consumo de solo 
ocupado (solo urbano) e semiocupado  (solo urbano non consolidado) en sólo un crecimento do 
26% (solo urbanizable). 

3º) A demanda de referencia é a producción de vivendas iniciadas dos últimos 9 anos aplicando 
a Vigo, aceptando que se trata dunha referencia de ciclo expansivo, e considerando que Vigo 
tivo unha demanda proporcional á do conxunto de Galiza se non huberan existido limitacions de 
oferta por planeamento non aprobado. 

As “folguras” da oferta en relación á producción-demanda situose arredor do 100%. 

A xustificación da existencia dos Sistemas Xerais de viario e de infraestruturas de servizos 

Os criterios urbanísticos e económicos de prioridade son os seguintes: 

- As Zonas industriais e terciarias para manter o crecemento do emprego e as demandas 

da industria actual. 

- Tratamento integral do litoral. 

- A articulación Leste-Oeste con dous tramos da Ronda. 

- As operacións de rehabilitación urbana (Bouzas e Casco Vello) e Anovación (Teis-

Guixar). 

- Complementación e desenvolvemento do baleiro central co novo Parque urbano de 

Lagares. 

- Accesos ferroviarios en Alta Velocidade. 

- Ampliación do Porte e do Aeroporto, como desenvolvemento dos seus Plans 

Directores Sectoriais (proxectos con e sen Plan). 
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A aplicación de ditos criterios xustifica que o prazo de absorción completa da vivienda en 26 
anos e a do  solo e teito de actividade en 20 anos, e que estas ofertas potenciais son necesaria 
para un Programa de 12 anos, cunha Estratexia xustificada por “compactación”, mínimo 
consumo de solo e encadenamento da construcción de Sistemas Xeraiss coa urbanización local, 
presentado nos Esquemas e Anexos adxuntos 

3º) A oferta total de solo urbanizable e solo urbano non consolidado para novo 
desenvolvemento do Plan Xeral prodúcese sobre unha superficie de 2.858 Ha  cun potencial 
edificable de 18.691.894 m² de teito e unha edificabilidade media de 0,65 m²/m². 

As cargas de urbanización calculáronse coas cesións de solo establecidas na lei galega (10% 
para zonas verdes e 5% de equipamentos, agás para 4 sectores con ordenación prefixada) cunha 
hipótese de viais do 20%. A proporción media de sistemas é do 56% dos sectores inicialmente 
delimitados.  

Os gastos de xestión e de beneficios sitúanse no 15% e 20% para a construción e para a 
urbanización.  Estes cálculos permiten manter, en valores constantes de 2007, un prezo medio 
de solar  de 605 €/m2 edificable (100.726 PTA/m2c), como resultado medio ponderado dos 
prezos diferenciais aplicados por usos e por localización. 

A carga media de urbanización antes de xestión e beneficios é de 217 € (36.134 PTA/m² de 
teito), por mor do efecto principal da edificabilidade limitada de 0,7 m²/m², que constitúe unha 
urbanización de calidade media, tendo en conta que un 48% do custo corresponde ás 
indemnizacións necesarias para renovar a edificación actual do solo “rural”. 

Os valores iniciais do solo antes de urbanizar (o prezo medio de referencia para eventuais 
expropiacións) que reflicte o contido mínimo económico da propiedade de 116 € por m² de solo 
delimitado (19.371 PTA/m² S), ou 126 €/m2 de solo computable ( 21.031 PTA/m2s) en valores 
de 2007, poñen de relevo tanto a viabilidade económica do Plan Xeral no seu contido de 
distribución equilibrada de cargas e beneficios a que se refire o art. 112 da normativa 
autonómica, como o feito que a infraestructura pública é, de feito, un intercambio co valor 
inicial recoñecido á propiedade.  

Sen a consideración dos beneficios e gastos de xestión da urbanización, según a práctica do 
mercado inmobiliario de Vigo, o valor inicial medio será de 234 € ou 38.930 Pta/m² de solo, que 
constitúe sen dúbida un valor razoable do contido máximo da propiedade do solo que colaborou 
no financiamento de infraestructuras de calidade do desenvolvemento urbano. 

O Plan Xeral de Vigo é viable e xestionable para a porción inmobiliaria, a propiedade de solo e 
as Administracións públicas. O Plan posibilita un crecemento sostible e de calidade, para que 
Vigo poida continuar sendo o principal “motor económico” de Galiza. 

4º) O investimento total preciso para o desenvolvemento dos sistemas xerais e locais acadan os 
6.491 M€ en valores constantes de 2007, segundo o detalle por sectores das táboas axuntas, logo 
de se aplicaren os estándares usuais de custos unitarios ás dimensións globais de cada tipo de 
actuación. Incorpórase unha actualización do coste dos proxectos en relación aos documentos 
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das aprobacións inicial e provisional que se realizaron en valores do ano 2003, coa 
incorporación dos novos proxectos aprobados en Infraestruturas de Servizos (Auga e 
Saneamento) independentes da proposta urbanística, pero imprescindibles para garantir os 
desenvolvementos urbanísticos. 

O indicador do custo equivalente por residente actual de 21.600 € (3,5 MPTA) sitúase na faixa 

alta da experiencia comparada a finais xerais de cidades de dimensións demográficas e 

económicas semellantes, e está especialmente condicionado polas dimensións do 

desenvolvemento urbanístico potencial (uns 18,7 millóns de m2 edificables) ata a colmatación 

das posibilidades sostibles e polas inversións en sistemas locais e indemnizacións (3.690 M€ 

equivalente al 57% da inversión total).  

A inversión en infraestruturas de cidade do 38% da inversión total, e de financiamento 
maioritariamente público, poñen de relevo a importancia dos déficits acumulados da cidade, así 
como o esforzo das administracións públicas na construcción da cidade. 

4º) O financiamento dos Sistemas Xerais e Locais do Plan Xeral en función das diferentes 
competencias entre administracións e da normativa da distribución de cargas e beneficios da lei 
galega, atribúe un 68% da total á promoción inmobiliaria e ao mercado (4.393 M€),  un 7% ao 
Concello con 472 M€ (sen deducir os ingresos por cesións-participación do 10% do 
aproveitamento urbanístico que máis que duplican esa cantidade), un 11% á Xunta e a 
Deputación provincial (787 M€) e un 8% á Administración do Estado e empresas públicas 
estatais (509 M€).  

O Concello é o principal xestor do desenvolvemento do Plan, aínda que a súa participación se 
limita a un 7% da inversión total. É equivalente ao 25% do investimento público, moi 
semellante á participación da Administración Local na inversión pública. 

5º) Os condicionantes básicos da programación son os déficits actuais e a necesidade de poñer 
en marcha o 48% do solo urbanizable delimitado para dispor do 73% da demanda máxima con 
“folgura” ao final do segundo cuadrienio, superando o déficit que se produce durante o primeiro 
cuadrienio en relación á demanda potencial. A concentración do 42% do investimento no 
Primeiro Cuadrienio explícase tamén polos compromisos derivados dos Plans Directores e 
Convenios aprobados no Porto, Aeroporto, Empresa concesionaria da Auga, Depuradora de 
Lagares e os plans ferroviarios, aprobados nunha parte importante ao longo de 2006 e 2007. E 
tamén pola investimento en urbanización e indemnizacións por parte do mercado inmobiliario, 
que representa o 38% do investimento total do cuadrienio.  

Os compromisos do Programa Estratéxico 2008-2011 indican que cun investimento de 136 M€ 
por parte do Concello, así como co investimento derivado dos Plans e proxectos aprobados, 
ponse en marcha un investimento total de 2.622 M€ das restantes administracións e 
especialmente do mercado inmobiliario, e poñen de relevo a importante sinerxía económica que 
xera o Plan Xeral. Os proxectos sectoriais en infraestruturas portuarias, aeroportuarias, 
ferroviarias e de servizos se desenvolverán, non obstante, con Plan e sen Plan. 
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6º) A situación actual da facenda municipal e o orzamento aprobado inicialmente para 2008 
permiten manter as previsions da capacidade de inversión urbanística nova, cun retraso de dous 
anos. Nese escenario máis prudente, trasladando as previsons realizadas con catro anos de 
diferencia, a estimación de recursos dispoñibles para inversions do Plan sitúanse nuns 67 M€ 
(11.130 MPTA), no primeiro cuadrienio e, considerando que a partires do octavo ano os 
recursos dispoñibles crecen aproximadamente unha media do 10% anual, duns 307 M€ (51.000 
MPTA) para o conjunto do programa de 12 anos do Plan. 

O 10% de aproveitamento do conxunto do Plan se estima que reportará ao Concello da orden 
dos 1.140 M€ ao longo dos 21 anos de desenvolvemento urbanístico, dos que alomenos un 50%, 
é dicir, 570 M€ (94.840 MPTA) constituen recursos dispoñibles para financiar sistemas do Plan, 
coa secuencia temporal que resulta do Programa. Ditos recursos permiten incrementar 1,8 veces 
a capacidade de inversión urbanística nova do Concello, durante os 12 anos de desenvolvemento 
dos sistemas de cidade previstos no Plan. A importancia deste volume de ingresos explica a 
importante capacidade do Concello para adiantar investimentos e asumir financeiramente 
eventuais retrasos da Xunta, do Estado e da Deputación, ademais da promoción de vivenda 
protexida. 

7) As previsions de capacidade de inversión das administracions non municipais para atender 
compromisos do Plan de Vigo se manteñen cos valores actualizados ao 2007, poidéndose 
duplicar as da Deputación, o que significa que o Estado poderá invertir uns 676 M€; a Xunta 
765 M€ e a Deputación 79,5 M€ nos próximos dez anos. 

A capacidade das administracions e entidades públicas distintas do municipio para asumir 
compromisos derivados do Plan argumentouse, no  EEF do documento aprobado 
provisionalmente e con valores de 2004, estimando niveles de inversión posibles, razonables e 
razonados, co criterio de “solidaridade “intra-rexional” e de asignación territorial homoxénea, 
todo elo co fin de dar cumprimento ao contido do artígo 60.2 da Lei do Solo 9/2002 de Galiza, 
en canto á “acreditación de conformidade” do financiamiento de Sistemas Xerais e das 
actuacions previstas que se atribuen polo Plan. 

A argumentación do mantemento das previsions, actualizadas a valores de 2007, bassanse nas 
inversions liquidadas en obra nova de carácter territorial das distintas administracions non 
municipais en relación á población residente. Han de servir de base á necesaria conveniación do 
financiamento que require o desenvolvemento do Plan Xeral, coa secuencia establecida nos eu 
Programa. 

8) A programación a 12 anos dos sistemas  ( a excepción de aqueles sistemas locais ligados a 
desenvolvementos residenciais e de solo de actividade que quedan fora de programa) resulta un 
Programa viable, tanto nos eu conxunto como na secuencia das actuacions prioritarias do 
primeiro cuadrienio, que queda argumentado pola capacidade de todas las administracions e 
organismos públicos, das empresas concesionarias e do mercado para asumir os compromisos 
asignados polo Plan. 
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9) En resumen, a Estratexia do Plan Xeral é “economicamente viable e competitiva”, 
“funcionalmente eficiente” e “socialmente cohesionada”, comprimentando solo os obxectivos 
da LOUG. 
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Grafico 04 
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 317 -  
 

Grafico 06 
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5. RESUMO DE MAGNITUDES 

RESUMO DE MAGNITUDES  
 Superficie (m²) Porcentaxe (%)
SOLO URBANO  
CONSOLIDADO 36.526.524 33,09
NON CONSOLIDADO 12.706.647 11,51
 49.233.171 44,60
SOLO URBANIZABLE  
DELIMITADO 14.306.342 12,96
NON DELIMITADO 1.570.672 1,42
 15.877.014 14,38
SOLO NÚCLEO RURAL  
TRADICIONAL/EXPANSIÓN 1.544.640 1,40
 1.544.640 1,40
SOLO RÚSTICO  
AUGAS E CAUCES 2.877.807 2,61
AGRARIO-PAISAXÍSTICO 4.233.863 3,84
COSTAS 6.254.902 5,67
ESPACIOS NATURAIS 3.654.742 3,31
FORESTAL 21.284.416 19,28
INFRAESTRUCTURAS 5.017.016 4,55
ORDINARIA 403.932 0,37
 43.726.677 39,61
 
TOTAL 110.381.501 100,00
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DESENVOLVEMENTO DOS USOS GLOBAIS NA ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN  

DO PLAN XERAL 
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A continuación relacionanse os Sistemas Xerais previstos polo Plan Xeral, desagregados por 
clases e subsistemas. 
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SISTEMA XERAL VIARIO DE PRIMEIRO ORDE

NOMBRE: DESCRIPCION: SUP.EXISTENTE SUP.PROPOSTO TOTAL

SX/CO-TR/A04/0 20.394 - 20.394RONDA DE VIGO - BALSA - BALAÍDOS

SX/CO-TR/A04/1 5.366 77.568 82.934RONDA DE VIGO - BALAÍDOS - UNIVERSIDADE

SX/CO-TR/A04/2 - 121.173 121.173RONDA DE VIGO - UNIVERSIDADE - SEMINARIO

SX/CO-TR/A04/3 - 96.740 96.740RONDA DE VIGO - SEMINARIO - RAMÓN NIETO

SX/CO-TR/A04/4 - 59.623 59.623RONDA DE VIGO - RAMÓN NIETO - MADROA

SX/CO-TR/A04/5 - 163.355 163.355RONDA DE VIGO - MADROA - TEIS

SX/CO-TR/A05/0 - 105.494 105.494ACCESO O AEROPORTO -  

SX/CO-TR/A06/0 - 64.994 64.994AUTOESTRADA VIGO-PORRIÑO - ARQUITECTO PALACIOS - RONDA DE VIGO

SX/CO-TR/A06/1 - 32.523 32.523AUTOESTRADA VIGO-PORRIÑO - RONDA DE VIGO - CASTAÑAL

SX/CO-TR/A07/0 - 27.516 27.516ENLACE RONDA - BALAÍDOS - PORTANET

SX/CO-TR/A09/0 - 31.260 31.260CONEXIÓN NIGRÁN -  

SX/CO-TR/A10/0 - 5.829 5.829SAMIL -  

SX/CO-TR/A11/1 - 93.427 93.427ENLACE VIGO-PORRIÑO -  

25.760 879.503 905.264

SISTEMA XERAL VIARIO DE SEGUNDO ORDE

NOMBRE: DESCRIPCION: ACTUACIÓN LONXITUDE Aprox.

SX/CO-TR/E001 PROPOSTO 223  (SAÍANS - SAÍANS)

SX/CO-TR/E002 PROPOSTO 1.395  (CEMITERIO NOVO DE SAIÁNS - ESTRADA DE CAMPOSANCOS)

SX/CO-TR/E003 PROPOSTO 2.743  (CAMIÑO DE PEDREIRA - BAIXADA A PRAIA)

SX/CO-TR/E004 PROPOSTO 4.308  (CABO ESTAI - A CARRASQUEIRA)

SX/CO-TR/E005 PROPOSTO 86  (E003 - PO-552)

SX/CO-TR/E006 PROPOSTO 445  (E003 - PO-325)

SX/CO-TR/E007 PROPOSTO 667  (ENLACE PO-324 - PO-325)

SX/CO-TR/E008 PROPOSTO 851  (ENLACE PO-325 - PO-552)

SX/CO-TR/E009 PROPOSTO 2.094  (PO-552 - PO-325)

SX/CO-TR/E010 MELLORA 1.112ESTRADA DE FRAGOSELO (ESTRADA DO FRAGOSELO - ESTRADA MANUEL LA

SX/CO-TR/E011 PROPOSTO 887  (ENLACE CARRASQUEIRA - O BREADOURO)

SX/CO-TR/E012 MELLORA 472CRTA DE MUÍÑOS (VG-20 - PO-552)

SX/CO-TR/E013 PROPOSTO 2.575  (PO-552 - RONDA)

SX/CO-TR/E014 MELLORA 2.823  (ESTRADA CAMPOSANCOS - AVDA DE CASTRELOS)

SX/CO-TR/E015 PROPOSTO 3.671  (MUIÑO DO VENTO - VG-20)

SX/CO-TR/E016 PROPOSTO 509  (FONTES - PISTA)

SX/CO-TR/E021 ACONDICIONAMENTO 990CAMIÑO DE SOBREIRA (FONTES - AVDA DE EUROPA)

SX/CO-TR/E022 PROPOSTO 533  (FONTES - AVDA DE EUROPA)

SX/CO-TR/E023 MELLORA 740  (PERTEGUEIRAS - AMEIXEIRA)

SX/CO-TR/E024 PROPOSTO 501  (NAVIA - AVDA DE EUROPA)

SX/CO-TR/E025 PROPOSTO 551  (NAVIA - RICARDO MELLA)

SX/CO-TR/E027 PROPOSTO 1.352  (RÚA CAMILO VEIGA - TOMÁS ALONSO II)

SX/CO-TR/E028 EXISTENTE 639  (O GROVE - BEIRAMAR)

SX/CO-TR/E030 PROPOSTO 1.050  (PASTORA - MANTELAS)

SX/CO-TR/E031 EXISTENTE 234BAIXADA O CASTAÑO (GRAN VIA - BAIXADA O CASTAÑO)

SX/CO-TR/E032 PROPOSTO 90  (O CASTAÑAL - GRAN VIA)

SX/CO-TR/E033 PROPOSTO 352  (RIOBÓ - A SALGUEIRA)

SX/CO-TR/E034 EXISTENTE 1.120BARRIOS (1º CINTO - BARRIOS)

SX/CO-TR/E035 PROPOSTO 2.168  (SÁRDOMA - GRAN VIA)

SX/CO-TR/E036 PROPOSTO 1.895  (A PONTENOVA - RONDA)

SX/CO-TR/E038 PROPOSTO 969  (XUNQUEIRA DO BAO - ESTRADA A CAMPOSANCOS)

SX/CO-TR/E039 EXISTENTE 520ESTRADA DO BAO (RICARDO MELLA - TARRIO)

SX/CO-TR/E042 PROPOSTO 194  (ESTRADA DA UNIVERSIDADE - RONDA)

SX/CO-TR/E043 MELLORA 2.332ESTRADA DE REGUEIRO (ESTRADA SAN XOAN - PO-330)

SX/CO-TR/E045 MELLORA 1.125ESTRADA DO PORTAL (ESTRADA GARRIDA - ESTRADA. DE ZAMÁNS)

SX/CO-TR/E046 MELLORA 1.004ESTRADA DE SAN COSME (CIDADE UNIVERSITARIA - ESTRADA DE ZAMÁNS)

SX/CO-TR/E049 EXISTENTE 3.720RÚA FALCOÍDO (RUA COSTA DA GÁNDARA - MARCOSENDE)

SX/CO-TR/E050 MELLORA 484CAMIÑO GUALDINO (ESTRADA DA GARRIDA (7001) - RÚA FALCOÍDO)

SX/CO-TR/E051 MELLORA 643RÚA CASTAÑAL (ESTRADA SEIXIÑOS - ESTRADA DO PORTO)
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SX/CO-TR/E052 PROPOSTO 1.890  (RÚA SEIXO - 7001)

SX/CO-TR/E053 MELLORA 2.581EIFONSO - COUTO (COUTO - BEMBRIVE)

SX/CO-TR/E056 PROPOSTO 1.870  (RAVISO - MIRAFLORES - RONDA)

SX/CO-TR/E057 MELLORA 1.441RÚA GANDARÓN (CAMIÑO RAPOSEIRA - RÚA SEVERINO COBAS)

SX/CO-TR/E059 PROPOSTO 3.126  (7001 - RONDA)

SX/CO-TR/E062 ACONDICIONAMENTO 1.932RÚA RAMÓN NIETO (RÚA CANTABRIA - RÚA MANUEL ÁLVAREZ)

SX/CO-TR/E064 PROPOSTO 2.819  (AVDA DA PONTE - RONDA ACCESO Ó AEROPORTO)

SX/CO-TR/E065 MELLORA 652RÚA BECERREIRA (E066 - E064)

SX/CO-TR/E066 PROPOSTO 784  (RÚA PAREDES - IGREXA CABRAL)

SX/CO-TR/E067 PROPOSTO 434ENLACE (A-55 - LIÑEIRIÑOS)

SX/CO-TR/E068 MELLORA 865ARIEIRO - CASTELO (ESTRADA VELLA DE MADRID - CAMIÑO PARROCHA)

SX/CO-TR/E070 PROPOSTO 712  (ESTRADA VELLA DE MADRID - RÚA SEVERINO COBAS)

SX/CO-TR/E071 MELLORA 1.567RÚA SEVERINO COBAS (RÚA SEVERINO COBAS - RONDA)

SX/CO-TR/E072 PROPOSTO 174  (7001 - ESTRADA DA UNIVERSIDADE)

SX/CO-TR/E073 ACONDICIONAMENTO 4.269CRTA DE ZAMÁNS (PO-331) (GARRIDA - ESTRADA DE SAN COSME)

SX/CO-TR/E074 MELLORA 1.641VIÑAGRANDE (RECARÉ - 7005)

SX/CO-TR/E075 PROPOSTO 984  (RECARÉ - A-55)

SX/CO-TR/E076 MELLORA 388RÚA SEGADE (SEGADE - ESTRADA DE BEMBRIVE)

SX/CO-TR/E078 MELLORA 960RÚA RECARÉ (SEGADE - ESTRADA DE RECARÉ)

SX/CO-TR/E079 PROPOSTO 786  (MEIXOEIRO - BAIXADA A CASTELO)

SX/CO-TR/E081 PROPOSTO 1.128  (STA CRISTINA - RAMÓN NIETO)

SX/CO-TR/E082 MELLORA 135BAIXADA CAPITÁN (SEVERINO COVAS - BAIXADA CAPITÁN)

SX/CO-TR/E083 PROPOSTO 826  (CURROS 3 - RÚA FOLÓN)

SX/CO-TR/E084 PROPOSTO 195  (RÚA PEPE CASTRO - RAMÓN NIETO)

SX/CO-TR/E085 ACONDICIONAMENTO 6.821AVDA AEROPORTO (RÚA CANTABRIA - ESTRADA DE REDONDELA)

SX/CO-TR/E086 PROPOSTO 1.473  (AVDA AEROPORTO - RAMÓN NIETO)

SX/CO-TR/E087 MELLORA 100RÚA SUBRIDE (E086 - RÚA CHOCOLATEIRA)

SX/CO-TR/E088 ACONDICIONAMENTO 3.655AVDA DO TRANVIA (RAMÓN NIETO - IFEVI)

SX/CO-TR/E089 PROPOSTO 1.341ENLACE IFEVI (IFEVI - ESTRADA PEINADOR)

SX/CO-TR/E090 PROPOSTO 346  (AVDA DO TRANVIA - AVDA DO AEROPORTO)

SX/CO-TR/E091 PROPOSTO 615  (RONDA - RÚA PARACHÁN)

SX/CO-TR/E092 PROPOSTO 2.104  (RÚA GOLETA - AVDA DO TRANVIA)

SX/CO-TR/E093 ACONDICIONAMENTO 1.615RÚA SAN CRISTOVO -  RÚA GOLETA (AVDA DO AEROPORTO - HERMIDE - SAL

SX/CO-TR/E094 ACONDICIONAMENTO 1.736RÚA SALGUEIRO - RÚA MACEIRIÑOS (HERMIDE - SALGUEIRO - AVDA DO AER

SX/CO-TR/E095 MELLORA 2.626SALGUEIRO - GONDARISCO (RÚA MACEIRIÑA - ESTRADA DE REDONDELA)

SX/CO-TR/E096 MELLORA 847ESTRADA DE REDONDELA (AVDA DO AEROPORTO - AMEAL)

SX/CO-TR/E097 MELLORA 535RÚA LOMBA (AVDA DO AEROPORTO - FREIRÍA)

SX/CO-TR/E098 MELLORA 1.191SUBIDA MADROA - CAMIÑO DEVESA (RÍO DE SALGUEIRO - MONTEPEQUENO)

SX/CO-TR/E099 MELLORA 1.079CAMIÑO DEVESA (MADROA - RÚA AREEIRO)

SX/CO-TR/E100 MELLORA 1.374RÚA AREEIRO (ZOOLÓXICO - RÚA FIGUEIRO)

SX/CO-TR/E101 MELLORA 1.418CAMIÑO VELLO (ESTRADA DA MADROA - RONDA)

SX/CO-TR/E102 MELLORA 1.894RÚA DE LEMA (RÚA BOS AIRES - REDONDELA)

SX/CO-TR/E103 PROPOSTO 1.743  (RIOS 1 - TORRES DE PADÍN)

SX/CO-TR/E105 PROPOSTO 1.018  (BALBARDA - BOÁN)

SX/CO-TR/E106 PROPOSTO 683  (ROBLEDA - RÚA COUTADAS)

SX/CO-TR/E108 PROPOSTO 237  (AVDA DE GUIXAR - RÚA PURIFICACIÓN SAAVEDRA)

SX/CO-TR/E109 EXISTENTE 1.683RÚA JULIÁN ESTEVEZ - AVDA. GUIXAR (SANJURJO BADÍA - ENRIQUE LORENZO

SX/CO-TR/E110 ACONDICIONAMENTO 8.392CRTA CAMPOSANCOS (PO-552) (AVDA FLORIDA - BAIXADA A PRAIA)

SX/CO-TR/E111 PROPOSTO 900  (BALBARDA - AVDA MARINA ESPAÑOLA)

SX/CO-TR/E112 EXISTENTE 635AVDA DE GALICIA (CHAPELA - SANJURJO BADÍA)

SX/CO-TR/E113 PROPOSTO 490  (AVDA MARIÑA ESPAÑOLA - RÍOS (SUR))

SX/CO-TR/E114 EXISTENTE 683AVDA MARIÑA ESPAÑOLA (CORBAL II - AVDA MARIÑA ESPAÑOLA)

SX/CO-TR/E115 PROPOSTO 136  (AVDA DE GALICIA - TRAPA)

SX/CO-TR/E116 PROPOSTO 257  (FERREIRA - RÚA DE LEMA)

SX/CO-TR/E117 PROPOSTO 675  (BALBARDA - FERREIRA)

SX/CO-TR/E119 EXISTENTE 7.367CRTA DE VALADARES (PO-330) (AVDA DE CASTRELOS - GARRIDA)

SX/CO-TR/E120 ACONDICIONAMENTO 8.230AVDA RICARDO MELLA (PO-325) (VG-20 - NIGRÁN)

SX/CO-TR/E121 MELLORA 855RÚA DE CANIDO (PO-324) (BREADOURO - PRAIA DO VAO)
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SX/CO-TR/E122 ACONDICIONAMENTO 9.813ESTRADA DA GARRIDA (C-7001) (CALVARIO - A GARRIDA)

SX/CO-TR/E123 MELLORA 1.581RÚA RAMIRO PASCUAL (C-7002) (AVDA DE CASTRELOS - RÚA POULEIRA)

SX/CO-TR/E125 MELLORA 1.850  (FONTES - AVDA DE EUROPA)

SX/CO-TR/E126 MELLORA 1.206RÚA SOLER (AVDA DE BEIRAMAR - CHOUZO)

SX/CO-TR/E128 PROPOSTO 95  (GRAN VIA - 1º CINTO)

SX/CO-TR/E129 PROPOSTO 177  (ROBLEDA - RÚA DOCTOR CORBAL)

SX/CO-TR/E130 EXISTENTE 214CAMIÑO MACEIRAS (  -  )

159.914

SISTEMA XERAL DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS

NOMBRE: DESCRIPCION: SUP.EXISTENTE SUP.PROPOSTO TOTAL

SX/IN-SU/AG1/04 - 3.150 3.150ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - NOVA ETAP STA MARINA

SX/IN-SU/AG1/05 - 13.050 13.050ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - CAMPANEIRO

- 16.200 16.200

SISTEMA XERAL DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS

NOMBRE: DESCRIPCION: SUP.EXISTENTE SUP.PROPOSTO TOTAL

SX/IN-SU/AG0/01 45.366 - 45.366ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - ETAP y DEPÓSITO CASAL

SX/IN-SU/AG0/02 244 - 244ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO SAMPAIO 1

SX/IN-SU/AG0/03 7.705 - 7.705ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO SAMPAIO 2

SX/IN-SU/AG0/04 1.149 - 1.149ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO CANDEÁN

SX/IN-SU/AG0/05 4.464 - 4.464ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO STA. MARINA

SX/IN-SU/AG0/06 4.626 - 4.626ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO COTO GRANDE

SX/IN-SU/AG0/07 512 - 512ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO SELLO

SX/IN-SU/AG0/08 2.013 - 2.013ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO MEIXOEIRO

SX/IN-SU/AG0/09 244 - 244ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO BEMBRIVE 1

SX/IN-SU/AG0/10 1.100 - 1.100ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO PRESAS 1

SX/IN-SU/AG0/11 3.627 - 3.627ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO PRESAS 2

SX/IN-SU/AG0/12 2.528 - 2.528ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO MARCOSENDE

SX/IN-SU/AG0/13 6.206 - 6.206ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO P. TECNOLÓGICO

SX/IN-SU/AG0/14 773 - 773ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO BEADE

SX/IN-SU/AG0/15 6.485 - 6.485ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - ETAP VALADARES

SX/IN-SU/AG0/16 1.795 - 1.795ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO VALADARES

SX/IN-SU/AG0/17 4.529 - 4.529ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO BEIRÁN

SX/IN-SU/AG0/18 860 - 860ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO SAIANS

SX/IN-SU/AG0/19 7.404 - 7.404ALMACENAMENTO DE AUGA POTABEL - DEPÓSITO CASTRO

SX/IN-SU/AG2/01 - 15.613 15.613SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA - AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE 

SX/IN-SU/AG2/02 - 3.351 3.351SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA - AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE 

SX/IN-SU/AG2/03 - 1.941 1.941SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA - AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE 

SX/IN-SU/AG2/04 - 3.025 3.025SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA - AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE 

SX/IN-SU/AG2/06 - 13.318 13.318SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA - AMPLIACIÓN DO DEPÓSITO DE C

SX/IN-SU/AG2/07 - 1.050 1.050SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA - AMPLIACIÓN DO DEPÓSITO DE B

SX/IN-SU/AG2/08 - 2.400 2.400SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA - AMPLIACIÓN DO DEPÓSITO DE S

SX/IN-SU/AG2/09 - 2.222 2.222SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA - AMPLIACIÓN DO DEPÓSITO DE M

SX/IN-SU/AG2/11 - 6.957 6.957SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA - AMPLIACIÓN DO DEPÓSITO DO C

101.630 49.878 151.508

SISTEMA XERAL DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS

NOMBRE: DESCRIPCION: SUP.EXISTENTE SUP.PROPOSTO TOTAL

SX/IN-SU/RE0/01 5.919 - 5.919DEPURACIÓN - EDAR TEIS

SX/IN-SU/RE1/03 71.149 9.345 80.494DEPURACIÓN - EDAR LAGARES

77.068 9.345 86.413

SISTEMA XERAL DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS

NOMBRE: DESCRIPCION: SUP.EXISTENTE SUP.PROPOSTO TOTAL

SX/IN-SU/EL0/01 20.181 - 20.181SUBESTACIONES ELÉCTRICAS - TRONCAL

SX/IN-SU/EL0/02 14.367 - 14.367SUBESTACIONES ELÉCTRICAS - SÁRDOMA

SX/IN-SU/EL0/03 626 - 626SUBESTACIONES ELÉCTRICAS - CASTRO

SX/IN-SU/EL0/04 2.031 - 2.031SUBESTACIONES ELÉCTRICAS - VALADARES

SX/IN-SU/EL0/05 - 1.000 1.000SUBESTACIONES ELÉCTRICAS - PUGARIÑO

SX/IN-SU/EL1/01 - 1.800 1.800SUBESTACIÓNS - BALAÍDOS
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SX/IN-SU/EL1/01 2.954 - 2.954SUBESTACIÓNS - SAIANS

40.160 2.800 42.960

SISTEMA XERAL DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES

NOMBRE: DESCRIPCION: SUP.EXISTENTE SUP.PROPOSTO TOTAL

SX/EL-ZV/B01/0 177.468 58.319 235.787A GUÍA -  

SX/EL-ZV/B02/0 - 61.329 61.329ROTEA -  

SX/EL-ZV/B03/0 57.783 4.575 62.358A RIOUXA -  

SX/EL-ZV/B04/0 1.139.060 351.655 1.490.715PARQUE METROPOLITANO A MADROA -  

SX/EL-ZV/B05/0 26.633 - 26.633PRAZA DE COMPOSTELA- AREAL -  

SX/EL-ZV/B06/0 165.036 - 165.036O CASTRO -  

SX/EL-ZV/B07/0 41.547 6.586 48.133ALCABRE-SAMIL - ALCABRE

SX/EL-ZV/B07/1 136.528 44.909 181.437ALCABRE-SAMIL - SAMIL

SX/EL-ZV/B07/2 50.742 43.502 94.244ALCABRE-SAMIL - SAMIL

SX/EL-ZV/B08/0 69.688 - 69.688EIXO AVDA. CASTELAO- AVDA. EUROPA - AVDA. CASTELAO

SX/EL-ZV/B08/1 - 46.785 46.785EIXO AVDA. CASTELAO- AVDA. EUROPA - AVDA. EUROPA

SX/EL-ZV/B09/0 127.467 200.943 328.410LAGARES - CURSO BAIXO

SX/EL-ZV/B09/1 70.205 231.301 301.505LAGARES - CURSO MEDIO (GRAN VIA)

SX/EL-ZV/B09/2 3.220 49.203 52.423LAGARES - CURSO MEDIO (LAVADORES)

SX/EL-ZV/B09/3 451 157.722 158.173LAGARES - CURSO MEDIO (LAVADORES)

SX/EL-ZV/B09/4 - 150.998 150.998LAGARES - CURSO MEDIO (LAVADORES)

SX/EL-ZV/B09/5 - 465.140 465.140LAGARES - CURSO ALTO

SX/EL-ZV/B10/0 251.036 - 251.036CASTRELOS -  

SX/EL-ZV/B11/0 - 61.055 61.055MONTE DA MINA -  

SX/EL-ZV/B12/0 47.516 349.123 396.639XUNQUEIRA DO BAO-HERMIDA - XUNQUEIRA DO BAO

SX/EL-ZV/B12/1 - 106.361 106.361XUNQUEIRA DO BAO-HERMIDA - HERMIDA

SX/EL-ZV/B13/0 951 31.741 32.692COSTA SAIÁNS-OIA - CABO ESTAI

SX/EL-ZV/B13/1 - 80.091 80.091COSTA SAIÁNS-OIA - REGO DO CHARCO

SX/EL-ZV/B13/2 - 131.648 131.648COSTA SAIÁNS-OIA - COVA DE ABAIXO

SX/EL-ZV/B13/3 - 48.695 48.695COSTA SAIÁNS-OIA - SAIANS

SX/EL-ZV/B14/0 47.853 - 47.853PARQUES FORESTAIS - SAIÁNS

SX/EL-ZV/B14/1 36.660 - 36.660PARQUES FORESTAIS - OIA

SX/EL-ZV/B14/2 35.415 - 35.415PARQUES FORESTAIS - CORUXO

SX/EL-ZV/B14/3 26.137 - 26.137PARQUES FORESTAIS - COMESAÑA

SX/EL-ZV/B14/5 129.627 - 129.627PARQUES FORESTAIS - OS POZOS

SX/EL-ZV/B14/6 39.553 - 39.553PARQUES FORESTAIS - VALADARES

SX/EL-ZV/B14/7 65.632 - 65.632PARQUES FORESTAIS - BEADE

SX/EL-ZV/B14/8 45.333 - 45.333PARQUES FORESTAIS - ZAMÁNS

SX/EL-ZV/B14/9 26.236 - 26.236PARQUES FORESTAIS - BEMBRIVE

SX/EL-ZV/B15/0 - 561.220 561.220PARQUE BOTÁNICO -  

SX/EL-ZV/B16/0 35.650 - 35.650A BOUZA -  

SX/EL-ZV/B17/0 - 238.977 238.977MONTE DA XERRA -  

2.853.425 3.481.879 6.335.305

SISTEMA XERAL DE EQUIPAMENTOS E DOTACIÓNS COMUNITARIAS

NOMBRE: DESCRIPCION: SUP.EXISTENTE SUP.PROPOSTO TOTAL

SX/EQ-DC/C01/0 1.462.696 - 1.462.696EDUCATIVOS - CAMPUS LAGOAS MARCOSENDE

SX/EQ-DC/C01/1 12.260 - 12.260EDUCATIVOS - CAMPUS CENTRO

SX/EQ-DC/C01/2 3.561 - 3.561EDUCATIVOS - ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS

SX/EQ-DC/C01/3 10.983 - 10.983EDUCATIVOS - CONSERVATORIOS

SX/EQ-DC/C01/4 6.257 34.023 40.280EDUCATIVOS - OCEANOGRAFICO

SX/EQ-DC/C01/5 - 64.183 64.183EDUCATIVOS - A.D.E.M.A.S.

SX/EQ-DC/C02/1 - 573.559 573.559DEPORTIVOS - CIDADE DO DEPORTE

SX/EQ-DC/C02/2 55.753 - 55.753DEPORTIVOS - BALAÍDOS

SX/EQ-DC/C02/3 32.020 - 32.020DEPORTIVOS - PABILLÓN MUNICIPAL DAS TRAVESAS

SX/EQ-DC/C02/4 - 59.293 59.293DEPORTIVOS - PISTAS RÍO

SX/EQ-DC/C02/5 67.330 29.935 97.266DEPORTIVOS - PISTAS DEPORTIVAS

SX/EQ-DC/C03/1 15.295 - 15.295SANITARIO-ASISTENCIAIS - COMPLEXO XERAL CIES

SX/EQ-DC/C03/2 15.962 - 15.962SANITARIO-ASISTENCIAIS - NICOLAS PEÑA
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SX/EQ-DC/C03/4 - 234.146 234.146SANITARIO-ASISTENCIAIS - 4º HOSPITAL

SX/EQ-DC/C03/5 165.139 157.855 322.994SANITARIO-ASISTENCIAIS - COMPLEXO DO MEIXOEIRO

SX/EQ-DC/C04/0 18.310 - 18.310CULTURAIS - MUSEO DO MAR

SX/EQ-DC/C04/1 13.260 - 13.260CULTURAIS - CASA DAS PALABRAS

SX/EQ-DC/C04/10 - 2.498 2.498CULTURAIS - BIBLIOTECA NACIONAL

SX/EQ-DC/C04/2 42.145 18.164 60.309CULTURAIS - ZOO

SX/EQ-DC/C04/3 74.006 91.777 165.782CULTURAIS - IFEVI

SX/EQ-DC/C04/4 - 145.098 145.098CULTURAIS - ETEA

SX/EQ-DC/C04/5 1.749 - 1.749CULTURAIS - PAZO QUIÑONES DE LEÓN

SX/EQ-DC/C04/7 3.241 - 3.241CULTURAIS - M.A.R.C.O.

SX/EQ-DC/C04/8 12.615 - 12.615CULTURAIS - AUDITORIO

SX/EQ-DC/C04/9 1.528 - 1.528CULTURAIS - CASTELO

SX/EQ-DC/C05/1 9.095 20.422 29.517ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS - CIDADE DA XUSTIZA

SX/EQ-DC/C05/2 1.623 - 1.623ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS - GARDA CIVIL

SX/EQ-DC/C05/3 6.713 - 6.713ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS - POLICIA NACIONAL

SX/EQ-DC/C05/4 5.780 - 5.780ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS - CONCELLO

SX/EQ-DC/C05/5 521 - 521ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS - XERENCIA DE URBANISMO

SX/EQ-DC/C05/6 1.132 - 1.132ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS - ALCALDÍA

SX/EQ-DC/C05/7 3.567 - 3.567ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS - EDIFICIÓ DA XUNTA

SX/EQ-DC/C06/0 17.817 - 17.817CEMITERIOS - TEIS

SX/EQ-DC/C06/2 60.267 - 60.267CEMITERIOS - PEREIRÓ

SX/EQ-DC/C06/3 - 88.019 88.019CEMITERIOS - BEADE

SX/EQ-DC/C06/4 - 5.521 5.521CEMITERIOS - SAIANS

SX/EQ-DC/C07/0 98.987 - 98.987SERVIZOS PÚBLICOS - INSTALACIÓNS DE ALMACENAXE

SX/EQ-DC/C08/0 4.387 - 4.387SANITARIO-ASISTENCIAIS - CENTRO DE REINSERCCIÓN

2.224.001 1.524.493 3.748.494

ACTUACIÓNS SECTORIAIS

NOMBRE: DESCRIPCION: SUP.EXISTENTE SUP.PROPOSTO TOTAL

SX/CO-TR/F01/1 21.182 - 21.182SERVICIOS FERROVIARIOS - ENTRADA NORTE RIOS

SX/CO-TR/F02/0 15.391 - 15.391SERVICIOS FERROVIARIOS - ENTRADA NORTE TEIS

SX/CO-TR/F02/1 2.693 10.211 12.904SERVICIOS FERROVIARIOS - ENTRADA NORTE AVE

SX/CO-TR/F03/0 166.513 - 166.513SERVICIOS FERROVIARIOS - PORTO

SX/CO-TR/F04/0 - 52.695 52.695SERVICIOS FERROVIARIOS - ESTACIÓN AVE

SX/CO-TR/F05/0 - - 146.348SERVICIOS FERROVIARIOS - P.E. INFRAESTRUCTURAS. ACCESO NORTE AVE

205.779 62.907 415.034

ACTUACIÓNS SECTORIAIS

NOMBRE: DESCRIPCION: SUP.EXISTENTE SUP.PROPOSTO TOTAL

SX/CO-TR/P01/0 1.973.351 - 1.973.351PORTO - PORTOS DO ESTADO

SX/CO-TR/P02/1 14.590 - 14.590PORTO - PORTOS DE GALICIA

1.987.942 - 1.987.942

ACTUACIÓNS SECTORIAIS

NOMBRE: DESCRIPCION: SUP.EXISTENTE SUP.PROPOSTO TOTAL

SX/CO-TR/R01/0 258.752 - 258.752AEROPORTO - PEINADOR

SX/CO-TR/R01/1 - 333.417 333.417AEROPORTO - PEINADOR

SX/CO-TR/R02/0 9.793 - 9.793AEROPORTO - SERVICIOS AEROPORTUARIOS

268.544 333.417 601.961

ACTUACIÓNS SECTORIAIS

NOMBRE: DESCRIPCION: SUP.EXISTENTE SUP.PROPOSTO TOTAL

SX/CO-TR/T08/0 - 9.624 9.624ESTACIONES DE AUTOBUSES - URZAIZ

- 9.624 9.624
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6.1.1. XUSTIFICACIÓN DAS DETERMINACIÓNS DO PXOM DE VIGO: 

INTENSIDADES E ESTÁNDARES RESULTANTES (ANEXO AO APARTADO 

3.4.) 



SUPERFICIE 
VERDE 

OFERTADA:

SUPERFICIE 
VERDE EXIXIDA:

SUPERFICIE DE 
EQUIPAMENTOS 

OFERTADA:

SUPERFICIE DE 
EQUIPAMENTOS 

EXIXIDA:

PRAZAS DE 
APARCAMENTO 

OFERTADAS:

PRAZAS DE 
APARCAMENTO 

EXIXIDAS:

DIFERENCIA: DIFERENCIA: DIFERENCIA:

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

DECEMBRO 2009

DISTRITO: 1

33.91228.395 13.78313.687 685684TOTAL DISTRITO: 19,4% 0,7% 0,1%

DISTRITO: 2

181.083161.738 85.62685.120 4.4834.271TOTAL DISTRITO: 12,0% 0,6% 5,0%

DISTRITO: 3

306.864306.352 162.360161.690 8.4738.382TOTAL DISTRITO: 0,2% 0,4% 1,1%

DISTRITO: 4

587.067521.488 288.281281.068 17.95014.824TOTAL DISTRITO: 12,6% 2,6% 21,1%

DISTRITO: 5

376.903343.521 188.042185.309 10.5479.938TOTAL DISTRITO: 9,7% 1,5% 6,1%

DISTRITO: 6

106.546100.738 45.74744.839 2.2412.241TOTAL DISTRITO: 5,8% 2,0% 0,0%

DISTRITO: 7

96.13481.908 34.30834.024 2.2512.045TOTAL DISTRITO: 17,4% 0,8% 10,1%

DISTRITO: 8

228.249200.966 112.224100.790 5.1255.040TOTAL DISTRITO: 13,6% 11,3% 1,7%

Memoria XustificativaConsultora Galega s.l 
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6.1.2. VALORES DE REPERCUSIÓN E COEFICIENTES DE PONDERACIÓN PARA 

USOS GLOBAIS EN ÁMBITOS DE DESENVOLVEMENTO (ANEXO AO 

APARTADO 3.6.5.) 

  



CLAVE USO

VALOR BASE COEF. 
DISTRITO

FACTOR 
CORRECTOR

VALOR 
REPERCUSIÓN

COEF. 
PONDERACIÓ

N

USO RESIDENCIAL
COLECTIVA libre COLECTIVA protexida UNIFAMILIAR libre

USO INDUSTRIAL USO TERCIARIO XERAL USO TERCIARIO HOTELEIRO USO DOTACIONAL

VALOR BASE COEF. 
DISTRITO

FACTOR 
CORRECTOR

VALOR 
REPERCUSIÓN

VALOR BASE COEF. 
DISTRITO

FACTOR 
CORRECTOR

AXUSTE 
TIPOLOXICO

VALOR BASE COEF. 
DISTRITO

FACTOR 
CORRECTOR

VALOR 
REPERCUSIÓN

VALOR 
REPERCUSIÓN

COEF. 
PONDERACIÓ

N

VALOR BASE COEF. 
DISTRITO

FACTOR 
CORRECTOR

VALOR 
REPERCUSIÓN

COEF. 
PONDERACIÓ

N

VALOR BASE COEF. 
DISTRITO

FACTOR 
CORRECTOR

VALOR 
REPERCUSIÓN

COEF. 
PONDERACIÓ

N

VALOR BASE COEF. 
DISTRITO

FACTOR 
CORRECTOR

VALOR 
REPERCUSIÓN

UNIFAMILIAR protexida

COEF. 
PONDERACIÓ

N

VALOR BASE COEF. 
DISTRITO

FACTOR 
CORRECTOR

VALOR 
REPERCUSIÓN

NOME

VALOR 
REPERCUSIÓN

1/7
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A-1-01 R 948 ,95 1,26 1.135 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,00 ,80 631 ,751 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 839- - - -CANIDO PRAIA -

A-1-02 R - - - - 569 1,50 1,29 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 707218 1,00 1,00 218CANABIDO  ZAPATEIRA 983

A-1-04 R - - - - 569 1,50 1,01 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 552218 1,00 1,00 218OIA 761

A-1-05 R 948 ,95 1,06 955 569 1,50 1,18 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 646218 1,00 1,00 218CABO ESTAI 874

A-1-06 R 948 ,95 1,00 901 569 1,50 1,01 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 594- - - -OUTEIRO OIA 748

A-1-07 R 948 ,95 1,00 901 569 1,50 1,01 ,86 1,000 - - - - - 788 ,80 1,01 637 1,113 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 572- - - -IGREXA OIA 741

A-1-08 R - - - - 569 1,50 1,01 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 556218 1,00 1,00 218OIA 1 770

A-1-09 R 948 ,95 1,00 901 569 1,50 1,01 1,00 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 583218 1,00 1,00 218CURRÁS 862

A-1-10 R - - - - 569 1,50 1,18 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 650218 1,00 1,00 218COVA  DA  BARXA OIA 899

A-1-11 R - - - - 569 1,50 1,18 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 647218 1,00 1,00 218GANDARA SAIANS 899

A-2-01 R 948 1,10 1,26 1.314 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 924- - - -ROADE -

A-2-02 R 948 1,10 1,09 1.137 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 859- - - -VEIGUIÑA ALCABRE -

A-2-03 R 948 1,10 1,09 1.137 569 1,75 1,25 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 764218 1,00 1,00 218FONTES 1.111

A-2-04 R 948 1,10 1,03 1.074 569 1,75 1,08 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 751- - - -AMEIXEIRA 933

A-2-05 R 948 1,10 1,09 1.137 569 1,75 1,25 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 843- - - -VIÑAGRANDE 1.080

A-2-06 R - - - - - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 387- - - -ROTEA -

A-2-07 R 948 1,10 1,08 1.126 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,00 ,76 599 1,090 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 550- - - -CRUCEIRO -

A-2-08 R 948 1,10 1,15 1.200 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 876- - - -PERTEGUEIRAS -

A-2-09 R 948 1,10 1,26 1.314 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - 776 1,20 1,01 941 1,351 - - - - -387 1,00 1,00 387 696- - - -SAMIL 1 -

A-2-10 R 948 1,10 1,15 1.200 569 1,75 1,25 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 801- - - -PEREIRAS 1.096

A-2-11 R 948 1,10 1,26 1.314 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - 776 1,20 1,01 941 1,085 - - - - -387 1,00 1,00 387 867- - - -SAMIL 2 -

A-2-12 R 948 1,10 1,20 1.252 569 1,75 1,25 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 884- - - -REDONDO 1.080

A-2-13 R 948 1,10 1,15 1.200 569 1,75 1,25 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 836- - - -SAMIL-REDONDO 1.096

A-2-14 R - - - - 569 1,75 1,15 ,84 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 961- - - -TOMADA 961

A-2-15 R 948 1,10 1,20 1.252 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - 776 1,20 1,01 941 1,115 - - - - -387 1,00 1,00 387 843- - - -SAMIL 3 -

A-2-16 R 948 1,00 1,00 948 569 1,75 1,08 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 690- - - -COMBRO 960

A-2-17 R - - - - 569 1,75 1,08 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 701218 1,00 1,00 218CARRASQUEIRA 960

A-2-18 R 948 1,00 1,00 948 569 1,75 1,25 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 778218 1,00 1,00 218BREADOURO 1.111

A-2-19 I - - - - - - - - - 664 ,60 1,12 446 1,000 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -CARRASQUEIRA 1 (CORUXO) -

A-2-21 R 948 1,10 ,92 960 569 1,75 ,95 ,81 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 685- - - -CEAN 766

A-2-22 R 948 1,10 ,81 845 569 1,75 ,78 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 536218 1,00 1,00 218CARBALLAL 693

A-2-23 R 948 1,10 ,81 845 569 1,75 ,70 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 529- - - -VERDEAL RIAL 605

A-2-24 R - - - - 569 1,75 ,63 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 406218 1,00 1,00 218CASAS (COMESAÑA) 560

A-2-25 R 948 1,10 ,81 845 569 1,75 ,70 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 496218 1,00 1,00 218TARRIO 614

A-2-26 R 948 1,10 ,75 782 569 1,75 ,70 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 560218 1,00 1,00 218TABERNA 605

A-2-27 R - - - - 569 1,75 ,70 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 469218 1,00 1,00 218LUZ  BOUZOS 605

A-2-28 R - - - - 569 1,75 ,70 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 449218 1,00 1,00 218PARROCHA  CORUXO 622

A-2-29 R 948 1,10 1,32 1.377 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.024- - - -PISTA -

A-2-30 R 948 1,10 ,86 897 569 1,75 ,87 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 589218 1,00 1,00 218BREADOURO2 763

A-2-31 R 948 1,10 ,86 897 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,00 ,88 694 1,083 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 641- - - -ALVARERZ-CORUXO -

A-2-32 R 948 1,10 1,26 1.314 569 1,75 1,44 1,00 1,000 - - - - - 788 1,00 ,94 741 ,734 - - - - - 664 1,00 1,01 670 ,664- - - - 1.010218 1,00 1,00 218MUIÑO DO VENTO 1.434

A-2-33 R 948 1,10 1,15 1.200 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 888- - - -MONTANA -

A-2-34 R 948 1,10 1,32 1.377 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,00 1,21 954 ,975 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 978- - - -DUNAS -

A-2-35 R - - - - 569 1,75 ,63 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 549218 1,00 1,00 218CASÁS 560

A-2-36 R 948 1,10 1,32 1.377 569 1,75 1,44 ,85 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 950- - - -SAMIL 1.221

A-3-01 R - - - - - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 387- - - -BOUZAS CASIANO -

A-3-02 R 948 1,10 1,20 1.252 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 944- - - -FIGUEIRAS -

A-3-03 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 804- - - -SAN GREGORIO 1 -

A-3-04 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.030- - - -SAN GREGORIO 2 -

A-3-05 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 786- - - -ANIMAS 1 -

A-3-06 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 1.074- - - -ANIMAS 2 -

A-3-07 R 948 1,10 1,37 1.429 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.066- - - -GARCÍA PICHER -

A-3-08 R 948 1,10 1,37 1.429 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,00 1,21 954 ,897 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.063- - - -ARTÍSTICA -

A-3-09 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 1.074- - - -NUÑEZ BALBOA -

A-3-10 R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 1770 ** 1 ** 1,5 ** 2655 ** 3,626 - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 732- - - -ESTURÁNS -

A-3-11 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 801- - - -PARDAIÑA -

A-3-12 R 948 1,10 1,03 1.074 569 1,50 1,31 ,81 1,000 - - - - - 788 1,00 ,94 741 ,930 - - - - - 664 1,00 ,90 597 ,749387 1,00 1,00 387 797- - - -TOMÁS ALONSO 1 906

A-3-13 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,00 ,94 741 ,964 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 769- - - -TOMÁS ALONSO 2 -

Memoria XustificativaConsultora Galega s.l 

* NO CASO DOS APR A-5-22 BUENOS AIRES E A-5-40 A COLUMNA DO USO INDUSTRIAL FAI REFERENCIA O USO GARAXE APARCAMENTO.

** NO CASO DOS APR A-3-10 ESTURANS, A-7-02 RECARÉ E DO SECTOR S-21-T/R LIÑEIRIÑOS A COLUMNA DO USO INDUSTRIAL FAI REFERENCIA O USO TRANSPORTES.
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A-3-14 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,00 1,01 796 ,997 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 799- - - -CHOUZO -

A-3-15 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 806- - - -TOMÁS PAREDES -

A-3-16 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 802- - - -FIGUEIRIDO -

A-3-17 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 799- - - -MANUEL DE CASTRO -

A-3-18 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 857- - - -ESPEDRIGADA -

A-3-19 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 805- - - -ALEXANDRE BÓVEDA -

A-3-20 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 772- - - -PINAL ADENTRO -

A-3-21 R 948 1,10 1,20 1.252 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,00 ,94 741 ,703 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.053- - - -ALFAGEME -

A-3-22 TC 948 1,10 ,98 1.022 - - - - ,989 - - - - - 788 1,00 ,80 631 1,000 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 624- - - -BALAIDOS -

A-3-23 R 948 1,10 ,98 1.022 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 889- - - -FENOSA(BALAÍDOS) -

A-3-24 R 948 1,10 ,98 1.022 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 723- - - -PEREIRÓ -

A-3-25 R 948 1,10 ,98 1.022 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 775- - - -CAÑIZA -

A-3-26 R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 720- - - -TELLEIRA-SABARÍS -

A-3-27 R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 716- - - -TELLEIRA-CAMPOS -

A-3-29 R 948 1,10 ,92 960 569 1,50 ,79 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 666- - - -FONTE ALVITE 594

A-3-30 I - - - - - - - - - 664 ,75 1,08 538 1,000 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -CEMITERIO -

A-3-31 R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 659- - - -IGREXA-SANÍN -

A-3-33 R 948 1,10 ,92 960 569 1,50 ,88 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 672- - - -MONTE FALCOA 671

A-3-34 R 948 1,10 ,92 960 569 1,50 ,79 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 660- - - -FALCOA 602

A-3-35 R 948 1,10 1,20 1.252 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,10 1,12 973 ,902 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.079- - - -PEPRI BOUZAS -

A-3-36 R 948 1,10 1,15 1.200 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 898- - - -CORUÑA -

A-3-37 R 948 1,10 1,15 1.200 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 780- - - -TOMÁS PAREDES 1 -

A-3-38 R 948 1,10 ,85 889 569 1,50 ,88 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 526- - - -IGREXA 2 671

A-3-39 R 948 1,10 ,92 960 569 1,50 ,75 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 695- - - -SANIN 2 564

A-3-40 I - - - - - - - - - 664 1,00 ,80 531 1,000 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -CAMPOSANCOS 1 -

A-3-41 R 948 1,10 ,86 897 569 1,50 ,79 ,81 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 517218 1,00 1,00 218IGREXA 3 546

A-3-42 R - - - - 569 1,50 ,79 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 465218 1,00 1,00 218SANIN 3 585

A-3-43 R 948 1,10 ,86 897 569 1,50 ,79 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 561- - - -IGREXA 4 585

A-3-45 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 813- - - -RAPOSA -

A-3-46 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 805- - - -CARBALLA -

A-3-47 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 1.074- - - -ESTACIO -

A-3-49 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 819- - - -POZOS -

A-3-50 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 800- - - -PROA -

A-4-01 R 948 1,20 1,26 1.434 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,30 ,99 1.018 ,898 - - - - - 664 1,15 ,70 536 ,473387 1,00 1,00 387 1.134- - - -BARRIO DO CURA -

A-4-03 R 948 1,20 1,26 1.434 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.071- - - -CHILE -

A-4-04 R 948 1,20 1,36 1.548 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.135- - - -BEIRAMAR -

A-4-05 R 948 1,20 1,36 1.548 569 1,50 1,68 1,00 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.142- - - -HISPANIDADE 1.434

A-4-06 R 948 1,20 1,68 1.912 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,30 1,65 1.696 1,065 - - - - - 664 1,15 1,36 1.039 ,653387 1,00 1,00 387 1.592- - - -PRAZA DE ESPAÑA -

A-4-07 R 948 1,20 1,21 1.377 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.179- - - -SAN ROQUE -

A-4-08 R 948 1,20 1,16 1.320 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 973- - - -COLOMBIA 2 -

A-4-09 R 948 1,20 1,16 1.320 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 1.320- - - -CALVARIO 6 -

A-4-10 R 948 1,20 1,16 1.320 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 977- - - -CALVARIO 5 -

A-4-12 R 948 1,20 1,47 1.673 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.229- - - -CONCHEIRO -

A-4-13 R 948 1,20 1,36 1.548 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,30 1,24 1.271 1,042 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.219- - - -A PASTORA CARMEN -

A-4-15 R 948 1,20 1,16 1.320 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 982- - - -SAN ROQUE 1 -

A-4-16 R 948 1,20 1,16 1.320 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 974- - - -SAN ROQUE 2 -

A-4-17 R 948 1,20 1,10 1.252 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 929- - - -CALVARIO 1 -

A-4-18 R 948 1,20 1,05 1.195 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 888- - - -CALVARIO 3 -

A-4-19 R 948 1,20 1,05 1.195 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 856- - - -CALVARIO 4 -

A-4-20 R 948 1,20 ,84 956 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 684- - - -CURROS 3 -

A-4-21 R 948 1,20 ,84 956 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 714- - - -CAMBESES  2 -

A-4-22 R 948 1,20 ,84 956 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 707- - - -CAMBESES 1 -

A-4-23 R 948 1,20 ,84 956 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 711- - - -COUTADA NOVA -

A-4-24 R 948 1,20 1,35 1.541 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 1.541- - - -REGUEIRO -

A-4-25 R 948 1,20 1,26 1.434 569 1,50 1,45 1,00 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.055- - - -MANTELAS 1.238

A-4-26 R 948 1,20 1,05 1.195 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.033- - - -BAIXADA Á SAN ROQUE -

A-4-27 R 948 1,20 1,10 1.252 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 932- - - -CALVARIO 2 -

A-4-28 R 948 1,20 ,95 1.081 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,30 ,93 953 1,201 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 794- - - -CEBOLEIRA -
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A-4-29 R 948 1,20 ,84 956 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 681- - - -SANTA CRISTINA -

A-4-30 R 948 1,20 ,84 956 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 690- - - -CURROS 1 -

A-4-31 R 948 1,20 ,84 956 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 722- - - -CURROS  2 -

A-4-33 R 948 1,20 1,47 1.673 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,30 1,29 1.322 1,114 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.187- - - -RIOBO -

A-4-34 R 948 1,20 1,21 1.377 569 1,50 1,45 1,00 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.008- - - -SALGUEIRA 1.238

A-4-35 R 948 1,20 1,05 1.195 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 865- - - -NUDO -

A-4-36 TC - - - - - - - - ,406 - - - - - 788 1,30 ,93 953 1,000 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 387- - - -ESTACIÓN-CÁRCERE -

A-4-37 R 948 1,20 1,00 1.138 569 1,50 1,50 ,87 1,000 - - - - - 788 1,30 ,93 953 1,208 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 789- - - -OFIMÁTICO 1.111

A-4-38 R 948 1,20 ,74 842 569 1,50 ,97 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 567218 1,00 1,00 218NAIA 1 739

A-4-39 R 948 1,20 ,74 842 569 1,50 ,81 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 575- - - -NAIA 2 617

A-4-40 R 948 1,20 1,16 1.320 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 913- - - -BARRIOS 1 -

A-4-41 R 948 1,20 1,16 1.320 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 951- - - -BARRIOS 2 -

A-4-42 R 948 1,20 ,95 1.081 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,00 1,00 788 1,049 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 752- - - -QUIRÓS -

A-4-44 I - - - - - - - - - 664 1,00 ,50 332 1,000 788 1,30 ,83 851 2,563 - - - - - - - - - -- - - - -- - - -RAVISO INDUSTRIAL -

A-4-45 R 948 1,20 ,79 901 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,30 ,78 799 1,190 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 672- - - -GANDARÓN -

A-4-46 R 948 1,20 ,95 1.081 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 833- - - -CATABOI -

A-4-47 R 948 1,20 1,05 1.195 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,30 ,83 851 ,969 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 878- - - -FREIXEIRO -

A-4-48 R 948 1,20 1,16 1.320 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 1.071- - - -PONTENOVA -

A-4-49 R 948 1,20 ,95 1.081 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 804- - - -LAGARES -

A-4-51 R 948 1,20 ,95 1.081 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 801- - - -RAVISO-MIRAFLORES -

A-4-52 R 948 1,20 ,95 1.081 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 799- - - -MIRAFLORES -

A-4-57 R 948 1,20 1,05 1.195 569 1,50 1,29 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 876- - - -CASTRELIÑOS 956

A-4-58 R 948 1,20 ,95 1.081 569 1,50 1,13 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 698- - - -LAXE 1 837

A-4-60 R 948 1,20 ,95 1.081 569 1,50 ,97 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 792- - - -VILOURA 719

A-4-61 R 948 1,20 ,95 1.081 569 1,50 1,13 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 739- - - -LAXE 2 837

A-4-62 R 948 1,20 ,95 1.081 569 1,50 1,13 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 698- - - -PAZO 837

A-4-63 R 948 1,20 ,95 1.081 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 814- - - -CANICOUVA CASTRELOS -

A-4-64 R 948 1,20 ,84 956 569 1,50 1,13 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 702- - - -PARDARILLA 1 861

A-4-65 R 948 1,20 ,84 956 569 1,50 1,13 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 732- - - -POUSA 837

A-4-66 R 948 1,20 ,84 956 569 1,50 ,97 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 691- - - -PARDARILLA 2 739

A-4-67 R 948 1,20 ,84 956 569 1,50 ,97 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 684- - - -PARDARILLA 3 739

A-4-68 R 948 1,20 ,84 956 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 713- - - -SANTA CRISTINA (ROTONDA) -

A-4-70 R 948 1,20 ,84 956 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 715- - - -PATEIRA -

A-4-71 R 948 1,20 ,84 956 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 714- - - -RAMON  NIETO 3 -

A-4-72 R 948 1,20 ,84 956 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 668- - - -SEVERINO COBAS -

A-4-73 R 948 1,20 1,26 1.434 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 1.434- - - -PAZOS -

A-4-74 R 948 1,20 1,16 1.320 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 960- - - -COLOMBIA 1 -

A-4-76 TC 948 1,20 1,05 1.195 - - - - 1,229 - - - - - 788 1,30 ,76 776 1,000 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 954- - - -SEARA -

A-5-01 R 948 1,10 ,86 897 569 1,20 1,11 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 636- - - -RIVEIRA 658

A-5-03 R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 574- - - -RIOS 4 -

A-5-04 R 948 1,10 ,86 897 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 656- - - -ÁNIMAS -

A-5-05 R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 717- - - -RIOS 1 -

A-5-06 R - - - - 569 1,20 1,41 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 605218 1,00 1,00 218GONDESENDE 848

A-5-07 R 948 1,10 ,86 897 569 1,20 1,11 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 594- - - -RIOS 3 658

A-5-08 R 948 1,10 ,86 897 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 628- - - -FERREIRA -

A-5-09 R 948 1,10 ,86 897 569 1,20 1,06 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 576- - - -PINGÜE 637

A-5-10 R 948 1,10 ,81 845 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 619- - - -PUGARIIÑO -

A-5-11 R 948 1,10 ,92 960 569 1,20 1,21 ,81 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - 664 ,60 1,13 448 ,681387 1,00 1,00 387 658- - - -CORBAL 1 669

A-5-12 R 948 1,10 ,92 960 569 1,20 1,21 ,89 1,000 - - - - - 788 1,10 ,86 746 ,985 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 758- - - -CORBAL 2 738

A-5-13 R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 688- - - -TRAPA -

A-5-14 R 948 1,10 ,86 897 569 1,20 1,06 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 599- - - -PARADELA 628

A-5-15 R 948 1,10 ,81 845 569 1,20 1,06 1,00 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 520218 1,00 1,00 218TRAÍDA DE AUGAS 724

A-5-16 TC 948 1,10 1,03 1.074 569 1,20 1,21 ,81 1,102 - - - - - 788 1,10 ,80 694 1,000 776 1,10 ,99 844 1,217 664 ,60 1,12 446 ,643387 1,00 1,00 387 764218 1,00 1,00 218GUIXAR 669

A-5-17 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 801- - - -PURIFICACIÓN SAAVEDRA -

A-5-18 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 780- - - -CAMPANA -

A-5-19 R 948 1,10 ,98 1.022 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 752- - - -BALBARDA -

A-5-20 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 804- - - -BOÁN -

A-5-21 R 948 1,10 ,92 960 569 1,20 1,11 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 654- - - -XUNCAL 658
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A-5-22 R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 664 * 1 * 1 * 664 * 1,027 788 1,10 ,98 850 1,315 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 646- - - -BUENOS AIRES -

A-5-23 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 799- - - -ROBLEDA -

A-5-24 R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 650- - - -BUXO -

A-5-25 R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 686- - - -RORIS 1 -

A-5-26 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 799- - - -TROBOS -

A-5-27 R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 641- - - -AMIEIRO -

A-5-28 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 802- - - -FLORES -

A-5-29 R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 683- - - -FRIÁN -

A-5-30 R 948 1,10 ,86 897 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 671- - - -PARADELA 1 -

A-5-31 R 948 1,10 ,86 897 569 1,20 1,06 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 573- - - -POULO 628

A-5-32 R 948 1,10 1,02 1.067 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 687- - - -TRAVESÍA-COUTADAS -

A-5-33 R 948 1,10 1,15 1.200 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 900- - - -ASTURIAS -

A-5-34 R 948 1,10 1,02 1.067 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - 664 ,60 ,71 284 ,412387 1,00 1,00 387 688- - - -MONTECELO ALTO 1 -

A-5-35 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 813- - - -PINELAS -

A-5-36 R 948 1,10 1,02 1.067 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 796- - - -BAIXADA Á FONTE -

A-5-37 R 948 1,10 1,02 1.067 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 777- - - -TRAVESÍA-ARAGÓN -

A-5-38 R 948 1,10 1,26 1.314 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,10 1,34 1.162 1,313 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 885- - - -CANADELO -

A-5-39 R 948 1,10 1,15 1.200 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 896- - - -VÍA NORTE -

A-5-40 GA - - - - - - - - - 664 * 1 * 1,3 * 863 * 1,000 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -VISO -

A-5-41 R 948 1,10 1,15 1.200 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 886- - - -BEIRAS -

A-5-42 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 779- - - -DEVESA -

A-5-43 R 948 1,10 1,02 1.067 569 1,20 1,01 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 708- - - -SAN XOÁN 599

A-5-44 R - - - - 569 1,20 1,01 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 441218 1,00 1,00 218SAN PAIO 1 609

A-5-45 R 948 1,10 ,85 889 569 1,20 ,91 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 518- - - -ROTEA DE ARRIBA 547

A-5-46 R 948 1,10 ,86 897 569 1,20 ,91 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 590- - - -ALBORADA 1 539

A-5-47 TH - - - - - - - - - - - - - - 788 1,10 1,46 1.266 1,016 776 1,10 1,46 1.247 1,000 - - - - -- - - - -- - - -ESTACION-INTERMODAL -

A-5-48 R 948 1,10 1,26 1.314 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 965- - - -COTOMONDONGO -

A-5-49 R 948 1,10 1,15 1.200 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 894- - - -PINO-SAN XOSÉ -

A-5-50 R 948 1,10 1,15 1.200 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 901- - - -SAN XOSÉ -

A-5-51 R 948 1,10 1,02 1.067 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 816- - - -TOXAL -

A-5-52 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 802- - - -PADRE CELSO -

A-5-53 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 811- - - -REDOMEIRA -

A-5-54 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 810- - - -TOLEDO 1 -

A-5-55 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 799- - - -TOLEDO 2 -

A-5-56 R 948 1,10 ,86 897 569 1,20 ,96 ,81 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 486218 1,00 1,00 218SAMPAIO 2 531

A-5-57 R 948 1,10 ,86 897 569 1,20 ,91 ,81 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 571- - - -ALBORADA 2 503

A-5-58 R 948 1,10 1,15 1.200 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 902- - - -EXTREMADURA -

A-5-59 R 948 1,10 1,03 1.074 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 799- - - -POMBAL -

A-5-60 R 948 1,10 ,86 897 569 1,20 ,96 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 499218 1,00 1,00 218SAMPAIO 3 569

A-5-61 R - - - - 569 1,20 ,91 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 433218 1,00 1,00 218SAMPAIO 4 539

A-5-62 R 948 1,10 ,86 897 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 651- - - -SUBRIDE -

A-5-63 R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 703- - - -SAMPAIO 5 -

A-5-65 R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 727- - - -RAMON NIETO 1 -

A-5-66 R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 727- - - -SAMPAIO 6 -

A-5-68 R - - - - 569 1,20 1,06 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 485218 1,00 1,00 218RORÍS 2 646

A-5-71 R 948 1,10 1,37 1.429 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,00 1,81 1.429 1,000 776 1,00 1,84 1.429 1,000 - - - - -- - - - 1.429- - - -METALÚRXICA -

A-5-72 R 948 1,10 1,26 1.314 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 1.314- - - -CANADELO ALTO -

A-6-01 R 948 ,80 1,10 834 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,00 ,80 631 1,095 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 576- - - -IGREXA-MATAMÁ -

A-6-02 R 948 ,80 1,18 895 569 ,90 1,29 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 549- - - -IGREXA 3 582

A-6-03 R 948 ,80 1,18 895 569 ,90 1,29 ,81 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 545- - - -IGREXA 4 535

A-6-05 R 948 ,80 1,10 834 569 ,90 1,18 ,81 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 530- - - -CANTEIRA 490

A-6-07 R - - - - 569 ,90 1,18 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 425218 1,00 1,00 218RIBELAS 1 540

A-6-08 R - - - - 569 ,90 1,18 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 396218 1,00 1,00 218RIBELAS 2 540

A-6-09 R 948 ,80 ,95 721 569 ,90 1,12 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 450- - - -LAGARELLA 1 498

A-6-10 R - - - - 569 ,90 1,23 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 409218 1,00 1,00 218BEIRÁN 1 562

A-6-12 R - - - - 569 ,90 1,18 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 394218 1,00 1,00 218BEIRÁN 540

A-6-15 R 948 ,80 ,95 721 569 ,90 1,12 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 596- - - -CARREGAL 512

A-6-17 R - - - - 569 ,90 1,06 1,00 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 390218 1,00 1,00 218IGREXA 2 543

Memoria XustificativaConsultora Galega s.l 
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A-6-19 R - - - - 569 ,90 1,12 1,00 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 421218 1,00 1,00 218REGUEIRO 574

A-6-20 R - - - - 569 ,90 1,12 1,00 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 408218 1,00 1,00 218REGUEIRO 1 574

A-6-21 R - - - - 569 ,90 1,12 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 357218 1,00 1,00 218IGREXA 512

A-6-22 R - - - - 569 ,90 1,12 1,00 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 574- - - -BERTOLOS 574

A-6-23 R - - - - 569 ,90 1,12 1,00 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 416218 1,00 1,00 218REGUEIRO 2 574

A-6-24 R - - - - 569 ,90 1,12 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 371218 1,00 1,00 218PORTAL 512

A-6-25 R - - - - 569 ,90 1,01 ,91 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 354218 1,00 1,00 218FOXO 473

A-6-28 R - - - - 569 ,90 1,01 ,91 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 346218 1,00 1,00 218BARROCAS 473

A-6-29 R - - - - 569 ,90 1,01 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 337218 1,00 1,00 218BARROCAS 1 462

A-6-31 R - - - - 569 ,90 1,01 1,00 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 373218 1,00 1,00 218POMBA 1 517

A-6-32 R - - - - 569 ,90 ,96 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - 664 ,45 1,08 323 ,847387 1,00 1,00 387 381218 1,00 1,00 218GARRIDA 432

A-6-34 R - - - - 569 ,90 1,01 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 417- - - -SEOANE 2 462

A-6-35 R - - - - 569 ,90 1,01 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 390218 1,00 1,00 218IGREXA 3 462

A-6-36 R - - - - 569 ,90 1,18 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 442218 1,00 1,00 218RIBELAS 3 540

A-6-37 R 948 ,80 1,10 834 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 573- - - -CARNEIRAS 1 -

A-6-38 R 948 ,80 1,10 834 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 639- - - -CARNEIRAS 2 -

A-6-39 R - - - - 569 ,90 1,23 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 343218 1,00 1,00 218BARXA 547

A-7-02 TC - - - - - - - - - 1770 ** 0,8 ** 1,09 ** 1543 ** 2,245 788 ,80 1,09 687 1,000 - - - - - - - - - -- - - - -- - - -RECARÉ -

A-7-03 R - - - - 569 1,00 1,17 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 469218 1,00 1,00 218MOSTEIRO 2 594

A-7-04 R 948 ,80 1,03 781 569 1,00 1,17 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 556- - - -CEMITERIO 594

A-7-05 R 948 ,80 1,03 781 569 1,00 1,17 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 499218 1,00 1,00 218MANDIN 594

A-7-06 R 948 ,80 1,10 834 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 628- - - -MOSTEIRO -

A-7-07 R - - - - 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 413218 1,00 1,00 218BREA 564

A-7-08 R - - - - 569 1,00 1,17 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 504218 1,00 1,00 218EIFONSO 594

A-7-09 R - - - - 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 411218 1,00 1,00 218SAA 564

A-7-13 R - - - - 569 1,00 1,01 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 372218 1,00 1,00 218ESPEDRAS 513

A-7-15 R 948 ,80 1,26 956 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 548218 1,00 1,00 218BARALLAS 564

A-7-16 R - - - - 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 408218 1,00 1,00 218MARINASIA 564

A-7-17 R - - - - 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 410218 1,00 1,00 218COUTO 564

A-7-18 R - - - - 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 415218 1,00 1,00 218CHABARRAS 564

A-7-19 R - - - - 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 408218 1,00 1,00 218RIOMAO 564

A-7-20 R - - - - 569 1,00 1,01 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 373218 1,00 1,00 218CARBALLAL 513

A-7-22 R - - - - 569 1,00 1,22 ,81 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 448218 1,00 1,00 218DORNELAS 562

A-7-23 R 948 ,80 1,03 781 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 466218 1,00 1,00 218COUTADA 564

A-7-24 I - - - - - - - - - 664 ,50 1,08 358 1,000 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -SEIXIÑOS -

A-7-25 R - - - - 569 1,00 1,01 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 319218 1,00 1,00 218COCHO 513

A-7-27 R - - - - 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 432218 1,00 1,00 218BABIO 564

A-7-28 R - - - - 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 418218 1,00 1,00 218CASTIÑEIRAS 564

A-7-29 R - - - - 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 417218 1,00 1,00 218LAMEIRO 564

A-7-30 R - - - - 569 1,00 1,22 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 448218 1,00 1,00 218LARANXO 620

A-7-32 R - - - - 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 408218 1,00 1,00 218PENA 564

A-7-34 R - - - - 569 1,00 1,01 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 366218 1,00 1,00 218PEDROSA 513

A-7-35 R - - - - 569 1,00 1,11 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 450218 1,00 1,00 218QUINTIAN 548

A-7-37 R 948 ,80 ,79 599 569 1,00 ,89 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - 664 ,45 1,08 323 ,749387 1,00 1,00 387 431- - - -SEOANE 1 452

A-7-38 TC - - - - - - - - - - - - - - 788 ,80 1,01 637 1,000 776 ,80 1,01 627 ,985 - - - - -- - - - -- - - -ARIEIRO -

A-8-02 R - - - - 569 1,00 1,01 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 377218 1,00 1,00 218IGREXA 1 503

A-8-03 R - - - - 569 1,00 ,91 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 330218 1,00 1,00 218HERMIDE SALGUEIRO 452

A-8-04 R - - - - 569 1,00 1,01 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 368218 1,00 1,00 218DEVESA2 502

A-8-05 R - - - - 569 1,00 1,01 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 363218 1,00 1,00 218IGREXA 2 502

A-8-06 R - - - - 569 1,00 1,01 ,81 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - 664 ,50 1,12 372 1,038- - - - 358218 1,00 1,00 218IGREXA 3 466

A-8-07 R - - - - 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 410218 1,00 1,00 218BECERREIRA 564

A-8-08 R - - - - 569 1,00 ,91 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 326218 1,00 1,00 218RABADEIRA 455

A-8-11 R 948 ,85 1,04 838 569 1,00 1,11 ,84 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 518- - - -COLINA 1 530

A-8-14 R - - - - 569 1,00 1,01 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 367218 1,00 1,00 218MONTEPEQUENO 4 503

A-8-16 R - - - - 569 1,00 ,91 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 325218 1,00 1,00 218RABADEIRA  2 454

A-8-17 R - - - - 569 1,00 ,91 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 328218 1,00 1,00 218FREIRIA 453

A-8-18 R - - - - 569 1,00 ,91 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 328218 1,00 1,00 218RABADEIRA 3 453

A-8-19 R 948 ,85 1,04 838 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 621- - - -COLINA 2 -

Memoria XustificativaConsultora Galega s.l 
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** NO CASO DOS APR A-3-10 ESTURANS, A-7-02 RECARÉ E DO SECTOR S-21-T/R LIÑEIRIÑOS A COLUMNA DO USO INDUSTRIAL FAI REFERENCIA O USO TRANSPORTES.
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A-8-20 R - - - - 569 1,00 1,01 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 364218 1,00 1,00 218PARADA MACEIRIÑA 2 505

A-8-23 R 948 ,85 1,04 838 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 573- - - -BARREIRO  1 564

A-8-25 R - - - - 569 1,00 1,01 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 360218 1,00 1,00 218BESADA 506

A-8-26 R - - - - 569 1,00 ,91 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 323218 1,00 1,00 218RINXELA 455

A-8-27 R - - - - 569 1,00 ,81 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 298218 1,00 1,00 218AMEAL 411

A-8-28 R 948 ,85 1,04 838 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 622- - - -BARREIRO  2 -

A-8-30 R - - - - 569 1,00 1,01 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 371218 1,00 1,00 218CAEIRO 2 513

A-8-31 R - - - - 569 1,00 ,91 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 334218 1,00 1,00 218REQUEIXO 462

A-8-33 R 948 ,85 1,19 959 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 704- - - -BARREIRO  3 -

A-8-34 R 948 ,85 1,19 959 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 683- - - -SANTA  CLARA 1 -

A-8-35 R 948 ,85 1,19 959 569 1,00 1,11 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 632- - - -PENIS DE ARRIBA 548

A-8-37 R - - - - 569 1,00 ,91 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 328218 1,00 1,00 218LOUREIRO 455

A-8-38 R - - - - 569 1,00 ,91 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 332218 1,00 1,00 218RANS 462

A-8-39 R 948 ,85 1,19 959 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,00 ,80 631 1,035 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 609- - - -ALVAREZ-CABRAL -

A-8-40 R 948 ,85 ,89 717 569 1,00 1,01 ,84 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 440- - - -NOGUEIRA 1 482

A-8-42 R 948 ,85 1,19 959 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 932- - - -PENIS -

A-8-43 R 948 ,85 ,97 782 569 1,00 1,11 ,84 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 488- - - -ALZA 1 530

A-8-44 R - - - - 569 1,00 1,01 ,84 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 409218 1,00 1,00 218IGREXA CABRAL 482

A-8-45 R - - - - 569 1,00 1,01 1,00 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 418218 1,00 1,00 218NOGUEIRA 2 575

A-8-49 R - - - - 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 406218 1,00 1,00 218CALVARIO BORRALILLOS 564

A-8-50 R - - - - 569 1,00 1,21 ,81 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 460218 1,00 1,00 218LOUREIRO 558

A-8-51 R - - - - 569 1,00 1,21 ,81 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 460218 1,00 1,00 218TOUTIZO 558

A-8-52 R - - - - 569 1,00 1,11 ,81 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 434218 1,00 1,00 218SEGADE 512

A-8-53 R 948 ,85 1,19 959 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 711- - - -SANTA CLARA 2 -

A-8-54 R - - - - 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 564- - - -PENIS 2 564

A-8-55 R 948 ,85 1,04 838 569 1,00 1,21 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 641- - - -PAZ PARDO 598

S-01-R R 948 1,20 ,79 899 - - - - 1,000 - - - - - 788 1,10 ,74 642 ,948 776 1,10 ,83 709 1,046 - - - - -387 1,00 1,00 387 677- - - -ROTEA -

S-02-I I - - - - - - - - - 664 ,50 1,01 335 1,000 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -XOXÍN -

S-03-R R 948 1,20 ,84 956 569 1,20 1,01 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 690- - - -TRONCAL 597

S-05-R R 948 1,20 ,95 1.081 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 797- - - -ORXA -

S-06-R R 948 1,20 ,95 1.081 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 794- - - -CANTABRIA -

S-07-R R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 706- - - -FONTÁNS -

S-08-R R - - - - 569 1,00 1,01 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 350218 1,00 1,00 218CEREIRO 506

S-09-R R - - - - 569 1,00 1,01 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 385218 1,00 1,00 218CAEIRO 513

S-11-I I - - - - - - - - - 664 ,50 ,90 299 1,000 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -AMEAL -

S-12-R R 948 1,20 ,74 842 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 581- - - -SABAXÁNS -

S-13-R R 948 ,85 ,89 717 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 507- - - -IGREXA-CABRAL 564

S-14-R R 948 1,10 1,15 1.200 569 1,75 1,35 ,89 1,000 - - - - - 788 1,00 ,77 607 ,643 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 944- - - -FONTES-PERTEGUEIRAS 1.202

S-16-R R 948 1,10 ,81 845 569 1,50 ,97 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - 664 1,15 ,53 405 ,652387 1,00 1,00 387 621- - - -NAIA 1 739

S-17-R R 948 ,85 1,04 838 569 1,00 1,16 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 562- - - -NAIA 2 589

S-18-I/T I - - - - - - - - - 664 ,50 1,34 445 1,000 788 ,80 1,09 687 1,546 - - - - - - - - - -- - - - -- - - -GANDARIÑA -

S-21-T/R TC - - - - 569 1,00 1,11 ,81 ,718 1770 ** 1 ** 0,75 ** 1328 ** 2,339 788 ,90 ,80 568 1,000 776 ,80 1,01 627 1,105 664 ,50 ,94 312 ,550387 1,00 1,00 387 408- - - -LIÑEIRIÑOS 512

S-22-R R 948 1,10 1,03 1.074 569 1,75 1,08 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 782- - - -MILLAREIRA 960

S-23-R R 948 ,80 1,10 834 - - - - 1,000 - - - - - 788 ,80 1,09 687 1,350 - - - - - 664 ,45 1,34 400 ,786387 1,00 1,00 387 509- - - -PARROCHA B -

S-24-R R 948 1,10 1,03 1.074 569 1,75 1,08 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 771- - - -GÁNDARA 960

S-25-R R 948 1,10 ,92 960 569 1,50 ,89 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 618- - - -COSTA CASTRELOS 669

S-26-R R 948 ,80 1,10 834 569 1,00 1,22 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 575- - - -PESCADEIRA 603

S-28-R R 948 ,80 1,10 834 569 1,00 1,17 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 537- - - -PETETA 594

S-29-R R 948 ,85 ,97 782 569 1,00 1,11 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 562- - - -SEGADE 548

S-30-R R 948 1,10 ,92 960 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 700- - - -FRAGOSIÑO -

S-31-R R 948 1,10 1,14 1.185 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 990- - - -RIO -

S-32-R R 948 1,10 ,81 845 569 1,50 ,81 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 588- - - -GORGOSO 600

S-33-I I - - - - - - - - - 664 1,00 ,70 465 1,000 788 1,00 1,01 796 1,714 776 ,95 1,02 752 1,619 - - - - -- - - - -- - - -A.P. BALAÍDOS -

S-34-R R 948 1,10 ,92 960 569 1,50 ,81 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 581- - - -FALCOA 600

S-37-I I - - - - - - - - - 664 ,60 1,15 458 1,000 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -CARRASQUEIRA INDUSTRIAL -

S-38-R R - - - - 569 ,90 1,18 ,84 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 416218 1,00 1,00 218IGREXA CAMIÑO DO PAZO 507

S-39-R R - - - - 569 ,90 1,18 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 390218 1,00 1,00 218BALBÍS 525

S-40-R R 948 1,10 ,81 845 569 1,75 ,78 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 554218 1,00 1,00 218VERDEAL 693
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S-41-R R 948 ,80 1,03 781 569 1,00 1,22 ,84 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 513- - - -CU DA VIÑA 582

S-42-R R - - - - 569 1,75 ,78 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 522218 1,00 1,00 218HERMIDA 674

S-43-R R - - - - 569 1,75 ,78 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 539218 1,00 1,00 218VERDEAL 2 693

S-44-I I - - - - - - - - ,820 664 ,40 1,00 266 1,000 788 ,80 1,01 637 2,399 - - - - - 664 ,50 ,97 322 1,213- - - - 218218 1,00 1,00 218P.I.MATAMÁ-VALADARES -

S-46-R R 948 ,80 1,10 834 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 616- - - -CARNEIRAS -

S-47-R R - - - - 569 1,00 1,11 ,84 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 466- - - -CARTO DO VIÑO 530

S-50-R R 948 ,95 1,13 1.018 569 1,50 1,18 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 658- - - -CABO ESTAI NORTE 899

S-51-R R - - - - 569 1,50 1,18 ,83 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 545- - - -CABO ESTAI SUR 840

S-52-R R - - - - 569 1,50 1,01 ,84 1,000 - - - - - 788 ,80 ,75 473 ,875 - - - - - 664 ,80 ,75 398 ,736387 1,00 1,00 387 541218 1,00 1,00 218MATOCA 723

S-53-R R 948 ,95 ,93 838 569 1,50 ,96 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 573218 1,00 1,00 218XUNQUEIRA 711

S-54-R R 948 ,95 1,00 901 569 1,50 1,01 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 621- - - -SENRA  (OIA) 748

S-55-R R 948 ,95 ,93 838 569 1,50 1,01 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 561218 1,00 1,00 218ESTOMADA 1 748

S-56-R R 948 ,95 ,93 838 569 1,50 ,91 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 554- - - -SAIÁNS 674

S-57-R R 948 ,80 1,03 781 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 575- - - -PORTAL 1 -

S-58-I I - - - - - - - - - 664 ,50 ,60 199 1,000 788 ,80 ,93 587 2,946 - - - - - - - - - -- - - - -- - - -PARQUE TECNOLÓXICO E LOXÍSTICO -

S-59-I I - - - - - - - - - 664 ,50 ,55 183 1,000 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -POLÍGONO INDUSTRIAL DE RECUPERACIÓN E RECICLAXE -

S-60-R R 948 ,80 ,95 721 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 531- - - -PORTAL 2 -

S-61-D D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 664 1,00 - - -- - - - -- - - -COSTA VALADARES -

S-62-R R 948 ,80 ,95 721 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - 664 ,45 1,08 323 ,601387 1,00 1,00 387 536- - - -SOBREIRA 1 -

S-63-R R 948 ,80 ,95 721 569 1,00 ,89 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - 664 ,45 1,08 323 ,648387 1,00 1,00 387 498- - - -SOBREIRA 2 440

S-64-D DP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 664 ,45 1,20 358 1,000- - - - -- - - -EIRAVELLA -

S-65-D DP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 664 ,45 ,75 224 1,000- - - - -- - - -PARQUE FORESTAL E DOTACIÓNS DE ZAMÁNS -

S-66-D D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 664 1,00 - - -- - - - -- - - -HOSPITAL -

S-67-I I - - - - 569 ,90 1,01 ,89 1,536 664 ,45 ,90 269 1,000 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 413218 1,00 1,00 218GARRIDA 462

S-68-R R 948 1,00 1,00 948 569 ,90 1,01 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 614- - - -AREEIRO 462

S-70-R R 948 1,00 1,00 948 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 697- - - -ORXAS -

S-72-R R - - - - - - - - 1,000 - - - - - 788 1,00 ,80 631 1,630 - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 387- - - -NAVIA -

S-74-R R 948 1,00 1,00 948 569 ,90 1,01 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 508- - - -TARRÍO 449

S-75-R R 948 ,85 1,11 895 569 1,00 1,11 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 620- - - -ALZA 548

S-76-R R 948 ,80 ,95 721 569 ,90 1,12 ,88 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 453- - - -VALADA 505

S-77-R R 948 1,10 ,98 1.022 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 772- - - -A BOUZA -

S-79-R R 948 1,20 1,05 1.195 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 876- - - -CAMPELOS 1 -

S-80-R R 948 ,80 1,18 895 569 1,00 1,11 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 598- - - -MACAL 548

S-81-R R 948 1,10 ,86 897 - - - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 681- - - -TELLEIRA -

S-82-R R - - - - 569 1,00 1,01 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 363218 1,00 1,00 218DEVESA I 513

S-83-R R - - - - 569 1,00 1,01 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 349218 1,00 1,00 218MONTEPEQUENO 499

S-84-R R - - - - 569 1,00 1,11 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 403218 1,00 1,00 218MONTEPEQUENO 3 548

S-85-R R - - - - 569 1,00 1,11 ,89 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 461218 1,00 1,00 218MONTEPEQUENO 2 564

S-86-R R - - - - 569 1,00 1,11 ,87 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -387 1,00 1,00 387 458218 1,00 1,00 218FONTEOSCURA 548
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6.1.3. NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE 

É preciso adicar –especificamente- un epígrafe relativo á Normativa Sectorial na Memoria 

Xustificativa do Plan Xeral. 

Asemade, constitue indicación expresa dos Servizos Técnicos municipais nos seus informes á 

Legalidade e Calidade do Novo Plan Xeral. 

Redáctase, xa que logo, este escrito que ha de incorporarse ó documento de correccións e 

contestación dós Informes dos Técnicos da Xerencia de Urbanismo e asemade como anexo da 

Memoria conformado o Documento. 

 

A estrutura utilizada, atendendo a cada unha das materias sectoriais, é a que segue: 

 

1. Normativa aplicable 

2. Informes emitidos pola Administracións sectoriais ou polos Servizos municipais 

3. Localización dos apartados concretos na Memoria 

4. Valoración e acreditación do cumprimento nos seus aspectos vinculantes 

 

Administracións por materias sectoriais: 

 

• Costas 

• Portos 

• Estradas 

• Ferrocarril 

• Aeroportos 

• Augas 

• Montes 

• Telecomunicacións 

• Contaminación acústica 

• Accesibilidade e Supresión de Barreiras Arquitectónicas 
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1.- COSTAS 

 

Normativa aplicable:  

 

- Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas. RD 1471/1989, do 1 de decembro 

(Regulamento de desenvolvemento da Lei de Costas).  

 

- Decreto 158/2005, do 2 de xuño, regulador das competencias autonómicas na zona 

de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre. 

 

Informes previos á aprobación inicial: 

 * Informe da Demarcación de Costas en Galicia (Ministerio de Medio Ambiente) do 

14/09/2004 (fols. 553-554). 

 * Informe da Dirección Xeral de Asuntos Marítimos da Consellería de Pesca e Asuntos 

Marítimos do 07/10/2004 (fols. 558-561). 

  

Informes previos á aprobación definitiva: 

 Pendente de solicitude (art. 117.2 Lei 22/1988, de Costas)  

 

PXOM:  

- O Informe de resposta da Demarcación de Costas en Galicia (Ministerio de Medio Ambiente) 
remitido o 14 de Setembro do 2004, con nº de Rexistro 5091, reprodúcese íntegramente no 
apartado 6.2.1. dos Anexos procedimentais da Memoria xustificativa. 

- O Informe de resposta da Dirección Xeral de Asuntos Marítimos da Consellería de Pesca e 
Asuntos Marítimos, remitido  do 07/10/2004 reprodúcese no apartado 1.3.1.4. 

 

Valoración:  

Atendendo ao apuntamento dos Servizos Técnicos da Xerencia de Urbanismo no apartado 

1.3.1.3, páxina 21, procédese a correxir a liña de dominio público e da servidume de protección 

en Punta Muiños e en Rotea. Na Memoria introdúcese unha nota a pe de páxina, na que se di 

textualmente:  

“No documento de aprobación inicial contíñase unha posición diferente verbo do Informe a 

respecto do dominio público e da servidume de protección de costas en  Punta Muíños (Alcabre) 
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e Rotea (Teis) por entender que no PXOU de 1988 se clasificaba como solo urbano ambas 

zonas. Advertido polos Servizos Técnicos da Xerencia de que esta crencia non era certa, 

procedeuse a eliminar da Memoria xustificativa a razón da diverxencia e, por conseguinte, a 

correxir nos planos do plan a dita liña de revidume de protección de conformidade á apuntada 

pola D.X. de Costas.” 

Valga o dito no punto anterior para o sinalado sen sobre  o particular pola Dirección Xeral de 

Recursos Mariños da Consellería de Pesca sobre o dominio público en Punta Muíños e Rotea.  

En relación co paseo marítimo de Bouzas, na Memoria, apartado 1.3.1.4, páxina 23, se procede 

a introducir un párrafo cuxo tenor literal di: 

“A este respecto, e como consecuencia da aprobación definitiva do dito PEPRI  entende o 

PXOM que dacordo coa disposición Transitoria 3ª,3 da Lei de Costas, xa existe un documento 

de planeamento aprobado definitivamente que fora remitido aos organismos sectoriais 

competentes, instrumento no que xa se contén a ordenación que agora se recolle no presente 

PXOM, sen que por parte dos ditos organismos se puxera en cuestión a súa procedencia e 

legalidade.” 

Procedeuse tamén a rectificar a zona de servidume de protección entre os vértices 81 e 87 das 

follas 3-7 e 3-8 correspondentes ao deslinde aprobado por O.M. de 18 de decembro de 2003 

segundo a rectificación aprobada por resolución da Dirección General de Costas do Ministerio 

de Medio Ambiente de data 18 de xaneiro de 2006, en Mide, da que os Servizos Técnicos da 

Xerencia deron traslado ao equipo redactor do PXOM. 

No Documento de Aprobación Provisional do Plan Xeral recóllense, xa que logo, as 

delimitacións facilitadas polo Servizo de Cartografía da Xerencia Municipal de Urbanismo –a 

partires dós arquivos gráficos dixitais recibidos do Deslinde da Demarcación de Costas- respeito 

dás liñas de dominio marítimo terrestre  e zona de servidume. 
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2.- PORTOS 

 

Normativa aplicable:  

 

- Lei 27/1992, do 24 de novembro, de Portos, modificada por Lei 48/2003, do 26 de 

novembro.  

- Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas. RD 1471/1989, do 1 de decembro 

(Regulamento de desenvolvemento da Lei de Costas),  

- Lei 5/1994, do 29 de novembro, de creación do ente público "Portos de Galicia" e 

Decreto 227/1995, do 20 de xullo, aprobatorio do seu Regulamento.  

 

Informes: 

 

- Informes de Portos de Galicia (CPTOPV) do 14/10/2002 (fols. 314-315) e 08/04/2005 

(fols. 711-714). 

- Alegación-Informe da Autoridade Portuaria de Vigo do 14/04/2005. 

- Solicitouse Informe a "Puertos del Estado" mediante Oficio do 04/03/2005, notificado o 

10/03/2005 (Fº 695). Non consta a emisión de Informe por dita Administración. 

 

PXOM: 

- O Informe de resposta de Portos de Galicia remitido o 8 de abril do 2005, con nº de rexistro 
50049367, así  como a proposta de resolución á alegación nº 43.810, reprodúcese íntegramente 
no Aexo ao apartado 1.3.2. da Memoria xustificativa. 

Referencia á Normativa Urbanística do Plan Xeral.  

- Título V Normas Xerais de Uso. Capítulo 5.10 Uso de Transportes e Comunicacións. Sección 
5º Clase Portos, nomeadamente Art. 5.10.19 Condicións doutros Portos. 

 

Valoración:  

Á vista do Informe emitido por Portos de Galicia relativo ó Plan Xeral de Ordenación Municipal 

do Concello de Vigo e dado o seu carácter vinculante, cabe tan só incidir aqui na súa conclusión 

imperativa. 

O porto de Canido está transferido á Comunidade Autónoma de Galicia mediante Decreto 

3214/82, de 24 de xullo, de traspaso de funcións e servizos do Estado en materia de Portos. 
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Segundo a Lei de Portos do Estado, LPEMM, Lei 27/1992, de 24 de novembro, no seu artigo 

18, os plans xerais de ordenación urbanística deberán cualificar a zona de servizo portuaria 

como sistema xeral portuario (SXP), o non ser estas figuras de planeamento as máis acaídas 

para os desenvolvementos dos portos. 

Xa que logo, a zonificación dos usos e destinos do porto a decidirá Portos de Galicia a través 

dun Plan Especial de Utilización (ó igual que a Autoridade Portuaria de Vigo) e o marxe de que 

poida, asemade, efectuar un plan de infraestruturas, todo o concernente a  os aspectos 

urbanísticos –edificabilidade, alturas, usos- queda diferido ó devandito Plan Especial  e, 

derivadas, as posibles concesións de explotación das instalacións que se definan. 

O PXOM, polo tanto, grafitará como ámbito de sistema xeral portuario (SXP) o delimitado 

polas liñas dos límites da zona marítimo-terrestre máilo exterior da zona portuaria configurando 

daquela a zona de servizo do referido porto.  
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3.- ESTRADAS 

 

Normativa aplicable:  

Estatal: 

- Lei 25/1988, de 29 de xullo, de Estradas,  

- RD 1812/1994, de 2 de setembro (regulamento da anterior),  

Autonómica: 

- OM do 16/12/1997, de accesos a estradas estatais,  

- Lei 8/1972, de 10 de maio, de autoestradas,  

- Lei 4/1994, de 14 de setembro, de estradas de Galicia,  

- Ordenanza da Deputación de Pontevedra do 27/10/1995, reguladora das estradas 

provinciais. 

 

Informes: 

 * Informes da Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia - Unidad de Carreteras 

en Pontevedra (Ministerio de Fomento) do 23/10/2002 (fols. 337-366) e do 12/08/2004 (fols. 

524-551). 

 * Solicitouse Informe da CPTOPV da Xunta de Galicia sobre este particular, mediante 

Oficio do 06/07/2004 (notificado o 12/07/2004), sen que se teña recibido dito Informe. 

 * Solicitouse Informe da Deputación Provincial de Pontevedra, sen que ata o momento 

se recibise dito Informe. 

 * Informes da oficina municipal de "Vías e Obras" do 25/09/2002 (Fº 415-439) e 

15/04/2005 (fols. 843-849). 

 * Informe/alegación de "Autopistas del Atlántico" do 19/04/2005 (rfa. 60937, doc. 

50103853). 

 * Informe do Adxunto ao Director dos Servizos Técnicos da Xerencia de Urbanismo do 

09/01/2006 sobre cambio de titularidade de varios viais.  

 

PXOM:  

Con carácter xeral cabe sinalar que a regulación de estradas está ceñida o concretado na 

lexislación sectorial en vigor, antes listada, así como nos regulamentos urbanísticos. O informe 

vinculante dos respectivos servizos, en todo caso, deben vir amparados na competencia de ditos 

servizos para a proposta e evacuación do informe, e deben versar de forma específica sobre 

aspectos relativos á competencia das administracións supramunicipais. 
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Refórzase por tanto o pronunciamento de que o planeamento e definición do modelo territorial é 

responsabilidade do Municipio de Vigo, a través do Concello en Pleno, sendo como non a 

estrutura do sistema xeral viario parte integrante e fundamental de dito modelo territorial e 

urbanístico. 

Dita estrutura ten que ser, é evidente, compatibel co resto de redes viarias supramunicipais, e 

sobre todo coherente con dito sistema de interese xeral. O PXOM non so propón, senón que 

argumenta e xustifica a sua proposta viaria, e ten a ben promover a reservar de solo, nos seus 

xustos termos competenciais, con obxecto de garantir a factibilidade de dito sistema viario no 

futuro ordenado do termo municipal. 

 

* Informes da Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia - Unidad de Carreteras 

en Pontevedra (Ministerio de Fomento) do 23/10/2002 (fols. 337-366) e do 12/08/2004 

(fols. 524-551). 

 

No informe de 13/08/2004, reafírmanse os criterios sinalados no anterior de data 

23/10/2002. En síntese: revísase o sistema da rede de interés xeral do estado na cidade 

de Vigo, RIGE, conformada por AP-9, A-55, N-552, N-555, N-556, Isaac Peral, 1er 

cinturón entre Castrelos-Bouzas, y Avda. Madrid-Castrelos, VG-20, sinálase a 

redacción do EI4-PO-19 de variante Vigo-Porriño; sinálase o convenio para cesión de 

viais (Travesía-efectuada, e 1º cinto e Avda. Aeroporto en trámites). Fíxase por outra 

parte a liña de servidumbre, para edificacións en 50 e 25 metros segundo os casos, 

rebaixada por orde ministerial, na A-55 ata 25 metros; 1º cinto (castrelos-bouzas) a 15 

metros, e de 10 metros para liña de edificación. Sinala que como variante, a 

Circunvalación VG-20 deberá dispoñer unha defensa da edificación a 100 metros. 

Afirma a regulamentación a aplicar para os accesos a estradas dentro da RIGE. Plantexa 

que a clasificación de ditas estradas da RIGE debe ser a de solo rústico de protección de 

infraestruturas. Plantexa posibles dificultades para abordar parte do sistema de enlaces 

propostos polo PXOM na RIGE; e nalgúns casos propón certas melloras e 

rectificacións. Reitera a demanda de grafiar as liñas de protección da edificación (ver 

apartado da Memoria Xustificativa, 1.3.1.2. Informe da “Demarcación de Carreteras del 

Estado en Galicia”.) 

Xa que as únicas cuestións de competencia, enténdese que son as relativas á 

clasificación de solo e defensa de estradas, enténdese que débese centrar nestas 
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cuestións a contestación a alegación, e neses termos prodúcese na propia Memoria 

Xustificativa. 

A lexislación galega decrara como solo rústico aqueles terreos que se reserven ou 

preserven do desenvolvemento urbanístico, entre os que se sinalan os sometidos a algún 

réxime específico de protección incompatible coa súa urbanización, de conformidade 

coa lexislación de ordenación ou por unha normativa de regulación do dominio público 

de infraestruturas (artigo 15). Entendendo que tal cualificación como solo rústico de 

protección de infraestruturas (art. 32) está constituído polo solo rústico preciso para 

destinarse á localización de infraestruturas e as súas zonas de afección, que non son 

susceptibles de transformación. 

De feito, o método para a obtención de Sistemas Xerais, entre eles o viario, segundo o 

artigo 66 da Lei, é: 

- En solo urbanos consolidados e en solos rústicos, mediante a expropiación 

forzosa, por convenio entre administración e propietario ou por permuta forzosa 

con terreos do patrimonio municipal do solo. 

- En solo urbano non consolidado e en solo urbanizable, ou no rústico incluído 

nunha área de reparto, obterase por cesión obrigatoria, por ocupación directa, 

por permuta forzosa, por expropiación forzosa ou por Convenio Urbanístico. 

As infraestruturas xerais que non teñan carácter municipal, que non estean 

contempladas no Plan Xeral, non poderán ser consideradas como sistemas xerais a 

efectos da xestión urbanística, polo que se entenden que deben ser obxecto de 

expropiación forzosa. 

O criterio xeral seguido con carácter xeral é grafitar como solo rústico de protección de 

infraestruturas, o daquelas que se chantan sobre os solos de natureza rústica. Isto é, 

grafítanse, especificamente as reservas de solo necesarias para a implantación de 

infraestruturas existentes ou previstas a nivel de estuo previo por outras administracións 

distintas da municipal. 

En S.U.C. e S.U.N.C. o sistema xeral viario grafítase polos seus aliñamentos en planos 

de ordenación, dentro da clasificación correspondente a cada tipo de terreo. En SUBLE 

o sistema xeral viario tamén se grafía polos seus aliñamentos dentro do plano de 

ordenación dado que elo permite a reserva do dito sistema xeral e permite adscribir a 

obtención dos solos necesarios para a implantación da infraestrutura por algún dos 
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métodos que marca a lei, preservando o obxectivo xeral da lei, que é o equibrio de 

cargas e beneficios no proceso urbanizador. 

Os aliñamentos prantexados responden, doutra parte, ao que se considera a explanación 

da infraestrutura, incluídos taúdes e outros elementos da explanada das distintas vías, 

sen menoscabo de que o dominio real chegue a outros terreos, co cal ha de entenderse 

que debe prevalecer o dito dominio sobre o grafitado. Nos planos de clasificación, o 

sistema xeral viario ven representado a nivel sinóptico mediante uns eixos que marcan o 

seu desenvolvemento; xa que logo non é obxecto dos ditos planos a delimitación das 

zonas, senón o marcar a estrutura orgánica do territorio.  

Nos planos de ordenación optouse por non grafitar a liña límite de edificación; debido, 

en todo caso, a que esa liña fica definida a respeito dunha infraestrutura existente ou 

prevista. Entendendo que non é labor do Plan o interpretar as infraestruturas 

dependentes doutras administracións; e que a dita interpretación podería entrar en 

colisión cos intereses da administración competente, da que si depende a interpretación 

da lei sectorial correspondente. É, polo mesmo, obxectivo do Plan non prantexar 

aliñacións que puidesen derivar inseguridade de interpretación, e mesmo colisionar co 

nivel competencial distinto ó urbanístico. De ser precisa dita grafia, a administración 

competente pode e debe acometer un Plan Especial de Infraestruturas, na que ca 

información propia dos seus departamentos e o cotexo de campo, exprese de dita forma 

sobre o planeamento as restriccións sectoriais, que en todo caso esten o non grafiadas, é 

evidente que existen, e xurten os mesmos efectos tanto para os privados que as soportan 

como para as administracións que as impoñen. 

Xa que logo, a adscrición do sistema viario nalgúns casos a SUBLES responde a que se 

considera que esa clasificación prevalece a nivel de xestión do solo, necesariamente xa 

que é criterio urbanística a adscrición dos terreos de sistema xeral para o correcto 

reparto de cargas e beneficios, de xeito que as afeccións de protección do dominio 

público da vía constitúen unha carga máis á dita bulsa de solo, permitindo redistribuír a 

perniciosa presenza da infraestrutura existente ou proxectada, sobre todos os 

propietarios do solo do polígono correspondente; e tal aplícase con carácter máis 

inmediato á banda de protección até a zona da liña límite de edificación, dado que nada 

impide que poida ser considerada como zona libre ou espazo verde de parte dos 

desenvolvementos previstos, garantindo deste xeito a obtención pública dos ditos 

terreos, en condicións de equidade e equidistribución de beneficios e cargas. As mesmas 

consideracións podense aplicar no caso de S.U.N.C. 
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De calquera forma, o sistema xeral ligado a polígonos urbanizables, se se trata de viario 

existente, non computa dentro dos aproveitamentos previstos en cada unha das fichas de 

xestión. É dicir, aos aproveitamentos correspondentes detraéuselle a superficie 

correspondente aos sistemas xa obtidos baixo dominio público, posto que non é obxecto 

das administracións outro negocio que o de proporcionar o servizo que dimana das 

infraestruturas, pola súa propia función, e toda vez que estes terreos foron obtidos como 

solos rústicos sen a clasificación de urbanizabels que agora se lles outorga. 

Polo tanto, e pola contra, os sistemas xerais non existentes, a obter, que estean incluídos 

nos polígonos, en xeral computan a nivel do aproveitamento urbanístico, tanto no que 

respeita ao futuro dominio público como no que atinxe ás zonas de protección 

correspondentes. 

Con esa práctica conséguese unha completa equidistribución de cargas e beneficios; e 

que non se produzan prexuízos dentro dun mesmo ámbito, obxectivo primario da Lei do 

Solo. 

O resto de plantexamentos realizados no informe se consideran non vinculantes, xa que 

non determinan colisións entre o planeamento e a regulamentación sectorial. Cabe 

argüir que en todo caso cuestionase polo MIFO o plantexamento de conexións viarias 

nas que o PXOM reserva solo pero non determina condicións técnicas, xa que estas 

deberán ser posteriormente autorizadas polo MIFO, e axustarse á realidade normativa e 

de instruccións técnicas do MIFO. O PXOM é consciente de dita formalización, é dicir 

o plantexamento de enlaces que realiza o PXOM sobre a rede RIXE impón 

determinacións sobre a reserva de solo, a efectos da factibilidade da súa obtención, pero 

non determina as características técnicas dos accesos, que poideran ser modificados 

incluso na súa definición tipolóxica mediante un proxecto constructivo de cada un dos 

treitos da rede plantexada. Por tanto o MIFO dí ben, cando sinala as reservas sobre o 

cumprimento de ditas restriccións técnicas, que evidentemente deben ser asumidas nos 

instrumentos de desenvolvemento do PXOM. 

 

* Respecto do informe/alegación de AUDASA, alegación nº 60.937, cabe decir que 

desestimouse na súa totalidade. De feito trátase da alegación dun concesionario privado 

de autopistas de peaxes, e non tería que incorporarse no corpo desta Memoria, xa que 

daquela poderían incorporarse o resto de alegacións de privados individuais ou 

colectivos, que se sentiran afectados polo planeamento. É evidente que o planeamento 

impón determinacións que afectan e transforman ao territorio, e ao medio social 
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substrato do mesmo. As determinacións que fai a concesionaria de Autopistas respecto 

do sistema xeral viario do PXOM non están argumentadas, nen xustificadas; é mais, ata 

son pouco respetuosas ca independencia e obxectividade municipal, xa que tentan pasar 

por defensa do interés público e do interese xeral, o que dubidosamente é defensa do 

equilibrio económico-financierio da concesionaria, nun treito libre de peaxe. A 

subrogación da empresa privada, en motivacións e defensa de compentencias da 

Admon. Xeral do Estado é cando menos escandalosa, e carente da mínima prudencia 

exixibel a un operador tan importante dentro do mapa de comunicacións de Galiza. A 

empresa non pode soslaiar que parte do Interés Xeral pasa por resolver o interés de 

Vigo, cidade que conforma parte do Estado; a empresa debe recoñecer que o Interés 

Xeral deféndeo o Estado, a través da súa lexislación sectorial, e mediante programas, e 

planes aprobados polo Goberno do Estado: a empresa non é Estado, anque preténdeo, e 

non debe plantexar sen xustificar referencias como as que suliña no informe; é mais, 

debe saber que o Interese Público tamén é defendible dende a Administración 

Municipal, debe saber que o Pleno do Concello de Vigo, aprobou inicialmente o 

planeamento municipal, e salvo erro, velou en dita aprobación polo Interese Público no 

plantexamento incluso dos enlaces sobre a rede arterial de Vigo; se a empresa 

concesionaria ten dúbida ao respecto, e formula dita dúbida de forma aberta, debería 

clarexarlo noutros foros e a lo menos xustifica-lo non so adecuadamente, senón a lo 

menos dalgunha maneira técnica. Por tanto a concesionaria extralímitase extrañamente, 

pola formalidade que lle caracteriza, no seu informe, plantexa afirmacións incertas, e 

mesmo inadecuadas, que o equipo redactor non comparte e rexeita na súa totalidade. O 

treito da AP-9 libre de peaxe, entre Rande e a VG-20 conforma parte da rede arterial 

básica da cidade de Vigo, liberalizada do peaxe polo Consello de Ministros do Estado 

Español; por tanto é o Estado o que deseña dita rede arterial, complementándoa de 

forma recente, co 2º cinto á cidade (VG-20). Por tanto o plantexamento do PXOM 

respecto de integrar dita rede arterial na nova malla de accesos a cidade de Vigo, é 

normal, non só normal, é preciso, é competencia do planeamento, ata é unha obriga do 

planeamento. As propias decisións do Estado, non só do Ministerio de Fomento, senón 

do Goberno do Estado, refrendan dita realidade arterial viaria, de Vigo e da súa área 

metropolitana; se o Estado non dispón e planifica outra rede arterial, é unha obriga do 

planeamento, plantexar o sistema de accesos dende esta rede arterial única, ao sistema 

xeral viario da cidade de Vigo. O PXOM deseña de forma créese que eficaz dita 

conectividade, mellorando con moito a funcionalidade xeral da rede. Os tráficos de 
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axitación na AP-9 que tanto preocupan a concesionaria xa son a día de hoxe non só 

significativos, senón mesmo dominantes na AP-9, ¿descoñece a Concesionaria o reparto 

orixe-destino dos seus propios tráficos, son estes na súa meirande parte tráficos de 

acceso a Vigo; por tanto por qué non mellorar a accesibilidade de ditos tráficos 

maioritarios? O plantexamento de dúbidas respecto do sistemas de enlaces, debera 

referilos a concesionaria, os casos nos que os mesmos plantexamentos foron realizados 

nos treitos con peaxe, con crara aquiescencia da concesionaria (corredor do Morrazo, 

Salnés, etc), ¿non hai prexuicios en estes casos?, ¿hai indefensión do interese xeral? Se 

a concesoria preocúpalle o equilibrio económico-financieiro dun treito libre de peaxe, 

enténdese que debera argumentar sobre dito particular, pero non debería comprometer 

nesa argumentación outros discursos que non teñen relevancia sobre o particular. As 

opinións evidentemente non vinculantes vertidas de forma inxustificada, pola ausencia 

de dita argumentación, na alegación non se consideran en todo caso sustantivas. 

 

* Informes da oficina municipal de "Vías e Obras" do 25/09/2002 (Fº 415-439) e 

15/04/2005 (fols. 843-849). En xeral valórase de forma moi positiva a contribución do 

servizo e do técnico responsable, e pódese asegurar que gran parte das puntualizacións 

descritas están incorporadas ó documento para aprobación definitiva, aínda que de 

forma parcial nalgúns casos. 

Como criterio xeral de interpretación, as normas de urbanización supedítanse a/as 

ordenanza/as que se redacten en desenvolvemento da mesma, e polo tanto, unha vez 

aprobadas a ordenanza ou as ordenanzas reguladoras, supeditarase ás mesmas o control 

efectivo da calidade das obras de urbanización, xa que estas ordenanzas reguladoras 

disporán de maior detalle, que as xerais aportadas xunto ó resto de normativa do 

PXOM, obxecto do presente análise. Dita interpretación realizarase sen que a tal efecto 

supoña modificación puntual do PXOM a adaptación das normas xerais de 

urbanización, xa que estas teñen carácter supletorio até a aprobación das ordenanzas 

correspondentes. Enténdese, neste sentido, que determinan a resolución técnica das 

obras de urbanización, non ordenan nin regulan urbanisticamente as mesmas, e polo 

tanto, non son parte substancial nin prioritaria do PXOM. 

En canto a aspectos puntuais ou singulares, o carácter e dimensións da sección 

transversal do viario determínase dentro do PXOM, e os seus valores mínimos e 

distribución relativa segundo usos, créese que están articulados de forma óptima e 

correspóndense coa realidade territorial de Vigo, unha realidade dispersa en parte e que 
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impón a necesidade de seccións transversais específicas. Aspectos relativos ó acabado e 

distribución poderán ser variados ou complementados cando se aprobe a ordenanza 

respectiva. 

A regulación do deseño de carrís bicis corresponde plantexala a unha ordenanza 

específica que se aprobe como desenvolvemento do PXOM. 

A regulación de chafráns está suficientemente abordada dentro do PXOM, e 

correspóndese coas regulacións habituais na materia. 

Respecto ós aparcadoiros en solo público, en réxime de concesión, faise mención que a 

lei autoriza a dispoñelos baixo dominio público, polo que non son limitativos para o 

PXOM, e polo tanto este non ten porque consideralos nin en clasificación, nin na 

ordenación, xa que non condicionan nin o un nin o outro, e a súa inclusión polo tanto 

non é determinante, e polo tanto sería accesorio. 

As consideracións sobre os tendidos aéreos e sobre todo no relativo á súa prohibición, 

modificouse de forma determinante a redacción do correspondente título, antes confuso, 

con obxecto de lograr un maior entendemento e protección do medio, no sentido que se 

sinala e pide no informe. O mesmo se plantexou para a ubicación de centros de 

transformación. 

 

* Informe do Adxunto ao Director dos Servizos Técnicos da Xerencia de Urbanismo 

do 09/01/2006 sobre cambio de titularidade de varios viais. En data 24 de outubro do 

2005 o MFOM convenia co Concello de Vigo a transferencia de titularidade da N-556 

entre o pp.kk 0,000 ao 7,000; e do primeiro Cinto de Vigo (salvo tramo VG-20-Bouzas), 

polo que ditos viais pasan a ser municipais. Precísamente pola adopción dos criterios 

antes suliñados respecto da clasificación do solo, e das restriccións e proteccións 

sectoriais de dominio público, dito cambio de titularidade non impón ningunha 

modificación ao planeamento en fase de redacción (evidentemente sí a xestión 

urbanística do planeamento, xa que neses casos non terá que respeitar as determinacións 

sectoriais no desenvolvemento do planeamento) 
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4.- FERROCARRIL 

 

Normativa aplicable:  

 

- Lei 39/2003, do 17 de novembro, do Sector Ferroviario;  

- RD 2387/2004, do 30 de decembro, aprobatorio do Regulamento da anterior; Orde do 

Ministerio de Fomento 2230/2005, do 6 de xullo, de reducción da liña límite de 

edificación nos tramos urbanos (BOE 12/07/2005). 

 

Informes sectoriais:  

 

- Solicitados senllos Informes á Administración estatal ferroviaria mediante oficios do 

06/07/2004 - notificado o 09/07/2004- (Fº 475) e 04/03/2005 - notificado o 17/03/2005- 

(Fº 693).  

- Presentado escrito de alegacións no 19/04/2005 pola entidade de dereito público 

"Administrador de Infraestruturas Ferroviarias"  

 

PXOM:  

O informe de resposta do equipo redactor ao escrito de alegación nº 60.929, di textualmente: 

“Como se indicou no Avance do Plan Xeral en trámite, os ámbitos do entorno da actual 

estación de RENFE teñen como obxecto común o potenciar as infraestruturas existentes 

para crear un grande centro intermodal. 

Esto implica o perfeccionamento da estrutura viaria perimetral, o ordenamento dos 

aproveitamentos lucrativos privados, a liberación dos solos intersticiais (San Lorenzo),  a 

transformación dos accesos á futura estación intermodal e a autopista, e establecer os 

condicionantes para o desenvolvemento da nova estación de ferrocarril de alta velocidade 

con estrutura funcional pasante. 

Dunha lectura máis coidada dos documentos da ordenación detallada pode deducirse que 

son operacións de iniciativa pública que non buscan obter rendementos lucrativos, senón 

completar as dotacións que a intermodalidade esixe. Así, prevese obter un aparcadoiro 

público, unha estación de autobuses, un hotel de servizo da estación intermodal e algúns 

espacios comerciais complementarios. 
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A delimitación establecida é a estimada correcta para asegurar a obtención de aparcadoiro 

público subterráneo e garantir a construcción do viario necesario de maneira independente 

ó desenvolvemento da estación de ferrocarril. 

Do mesmo modo a parcela P2 indicada como equipamento de sistema xeral de 

comunicación é a mínima imprescindible para que poida desenvolverse a estación de 

autobuses prevista. O posible uso comercial a partires da súa rasante a cota 47 é unha 

posibilidade que a futura estación de RENFE poderá ou non, utilizar. Queda 

suficientemente explicado no texto a asignación de usos previsto pero estudiarase a 

conveniencia de superpoñer tramas como se suxire na alegación presentada por NEFSA, 

responsable do estudo para a nova estación de Vigo. 

O denominado proxecto VIALIA presentado por NEFSA trátase en realidade dun esquema 

organizativo ou anteproxecto funcional pendente de adaptación ás novas condicións que 

estableza o Ministerio de Fomento para o soterrado do trazado das vías de tren de alta 

velocidade. Dada a incerteza existente tómase en consecuencia como indicativo das 

necesidades previstas, pero, deberá a súa versión final adaptarse ó establecido pola ficha 

de ordenación AOP- 5: ESTACIÓN RENFE. 

Segundo os avances de estudo do Ministerio de Fomento referidos ás necesidades 

ferroviarias, a transformación prevista é de tal magnitude que se fai necesaria a 

redefinición do espacio urbano que se empraza no fronte da antiga estación, así como a 

imposibilidade de manter os talleres na súa ubicación actual. 

En canto ó espacio público resultante, debe entenderse como a suma das zonas verdes e 

espacios de uso público en superficie que se emprazarán sobre a futura estación ferroviaria 

(concibida como continuidade e expansión da Vía Norte), o fronte á rúa Lepanto e as 

distintas construccións de enlace coas rasantes circundantes. 

Efectivamente tal como se indica na alegación presentada por NEFSA: “... la cota sobre la 

que se proyectaron las vías y los andenes de la futura estación del tren de alta velocidad a 

Vigo no está todavía definida, por cuanto que el trazado se encuentra en fase de 

anteproyecto técnico por parte del Ministerio de Fomento. Esta cota de vías y andenes 

condicionará la construcción de la nueva edificación...”. 

As previsións actuais establecen unha diminución da cota actual das vías nos 

aproximadamente 5 mts. pendente dunha definición final. 

Esta situación fai recomendable establecer con maior precisión as condicións volumétricas 

que afectarán ó entorno urbano e permitir flexibilidade naqueles aspectos que deberán ser 
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precisados en función das decisións técnicas que se establezan para o desenvolvemento do 

trazado de alta velocidade. 

Con respecto ó establecemento do espacio de uso público das cubertas, efectivamente 

deberá fixarse un valor mínimo que teña en conta os usos autorizados sobre cubertas no 

apartado “4- altura máxima” do anexo nº 5 da Ordenanza 16: Estación RENFE. 

CUARTO: 

Certamente a lexislación sectorial mudou, nestes momentos hai que considerar a nova 

lexislación, que efectivamente é a lei 39/2003 do 17 de novembro do sector ferroviario, e o 

seu regulamento RD 2387/2004 de 30 de decembro. Se debe entender como substituida 

unha lei por outra, xa que na propia motivación da nova lei, se especifica dito feito, anque 

non se considere de forma expresa na Normativa do PXOM. 

En todo caso non se pode considerar que a forma de representación das servidumes varien, 

xa que o PXOM con carácter xeral clasifica suelos en función das súas condicións 

urbanísticas, de forma independiente a si van a acoller infraestruturas ou outras dotacións, 

salvo no caso do solo rústico, onde se plantexa a clasificación de solo rústico de protección 

de infraestruturas.  

Esto é así porque en xeral as infraestruturas que se deban obter en zona urbana ou 

urbanizable, están sinaladas como sistemas xerais a obter, e os sistemas xerais deben ter a 

clasificación xeral dos terreos anexos; fronte ao método de obtención en solo rústico, que 

será en xeral a expropiación. 

As restriccións e limitacións impostas polas infraestruturas dependen tanto da clasificación 

do solo, como das leis sectoriais (que cambian tal e como xa aconteceu neste caso), e non é 

laboura do PXOM prefixar e interpretar leis sectoriais nin establecer liñas de afección, 

salvo nos casos onde inflúan directamente sobre a previsión de alineamentos, ou a 

factibilidade de figuras de planeamento. O PXOM con carácter xeral non fixa ditas liñas en 

planos, remite directamente as leis sectoriais, e disposicións do Ministerio.  

Elo non impide que no desenvolvemento do PXOM así como na previsión de licencias a 

outorgar en solo urbano, se teñan por atendidas as leis sectoriais en vigor, así como as 

resolucións que respecto as limitacións de propiedade se manifesten por parte da 

Administración superior, polo que se cumpre de forma escrupulosa a lexislación. 

QUINTA: 

Con respecto ós solos ocupados por viario e espacios libres ou zonas verdes marcados no 

Plan Xeral recolle os usos de acordo á súa configuración física e funcional actual e non 

discrimina sobre a titularidade do solo. 
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Os terreos ocupados pola empacadora de residuos urbanos efectivamente deberán 

excluírse do sistema xeral ferroviario. 

SEXTO: 

Ser ten coñecemento que o ADIF non é competente para resolver sobre dito acceso. 

Evidentemente o PXOM estableceu contacto co MIFO con obxecto de concretar dito acceso 

sur, e concretouse dita reserva en función das previsións que xa estaban adiantadas por 

parte dos técnicos do Ministerio, procedendo só a axustes puntuais con obxecto de adaptar 

dito plantexamento a ordenación acaida dende o PXOM. Parece que dita previsión foi 

revisada polo MIFO, sin que se podan observar desacordos fronte a proposta do PXOM. 

 

Desestimar o solicitado nos apartados 1 e 3. 

Estimar parcialmente o indicado no apartado 2. 

Estimar parcialmente o indicado no apartado 5 excluíndo do sistema xeral ferroviario os 

terreos da empacadora de residuos urbanos. 

Estimar o indicado nos apartados 4 e 6. 

 

Valoración: 

Certamente a lexislación sectorial mudou: nestes momentos hai que considerar a nova 
lexislación, que efectivamente é a lei 39/2003 do 17 de novembro do sector ferroviario, e o seu 
regulamento RD 2387/2004 de 30 de decembro. Se debe entender como substituida unha lei por 
outra, xa que na propia motivación da nova lei, se especifica dito feito, anque non se considere 
de forma expresa na Normativa do PXOM. 

Respecto da clasificación urbanística, o PXOM con carácter xeral clasifica suelos en función 
das súas condicións urbanísticas, de forma independiente a si van a acoller infraestruturas ou 
outras dotacións, salvo no caso do solo rústico, onde se plantexa a clasificación de solo rústico 
de protección de infraestruturas. É ven coñecido que o Sistema Xeral é unha dotación nunha 
clase concreta de solo. Se o solo é urbano, ou urbanizable incluido dentro dunha unidade de 
desenvolvemento, o sistema xeral debe ter dita mesma clasificación, xa que o obxectivo últimos 
da lei, é a preservación do equilibrio de cargas e beneficios. Únicamente no solo rústico, pode 
atenderse a clasificación de rústico de protección de infraestruturas, se o uso e o previsto na 
actuación sectorial. 

Esto é así porque en xeral as infraestruturas que se deban obter en zona urbana ou urbanizable, 
están sinaladas como sistemas xerais a obter, e os sistemas xerais deben ter a clasificación xeral 
dos terreos anexos; fronte ao método de obtención en solo rústico, que será en xeral a 
expropiación. 

Por outra parte as restriccións e limitacións impostas polas infraestruturas dependen tanto da 
clasificación do solo, como das leis sectoriais (que cambian, tal e como xa aconteceu neste 
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caso), e non é laboura do PXOM prefixar e interpretar leis sectoriais nin establecer liñas de 
afección, sen coñecer de forma exacta os límites do dominio público das respectivas 
administracións, que nalgúns casos precisan incluso de ser levantados novamente no campo. O 
PXOM con carácter xeral non fixa por tanto ditas liñas en planos, remite directamente as leis 
sectoriais, e disposicións do Ministerio ao respecto, e permite si o Ministerio considera convinte 
crarexar ditas limitacións, a presentación dun Plan Especial de Infraestruturas para que se 
establezcan de forma gráfica as mesmas, xa que daquela os técnicos do Ministerio, que teñen 
dita competencia, poderán posicionarse e interpretar en base a documentación propia, o alcance 
de ditas restriccións de forma global en todo o termo municipal.  

Elo non impide que no desenvolvemento do PXOM así como na previsión de licencias a 
outorgar en solo urbano, se teñan por atendidas as leis sectoriais en vigor, así como as 
resolucións que respecto as limitacións de propiedade se manifesten por parte da 
Administración superior, sendo preceptivo o informe dos técnicos competentes en cada caso, 
polo que se cumpre de forma escrupulosa a lexislación. 

O PXOM estableceu contacto co MIFO con obxecto de concretar o acceso sur ferroviario, na 
conexión Estación Urzaiz-Porriño, e concretouse a reserva ferroviario do corredor do Lagares 
en función das previsións que xa estaban adiantadas por parte dos técnicos do Ministerio, 
procedendo só a axustes puntuais con obxecto de adaptar dito plantexamento a ordenación 
acaida dende o PXOM. Parece que dita previsión foi revisada polo MIFO, sin que se podan 
observar desacordos fronte a proposta do PXOM. 

Hai acordo plenario para asinar un Convenio Urbanístico con Renfe. Toda vez que o propio 
Ministerio de Fomento derivou a ratificación na procura do desenvolvemento de trazados e 
disposición de sistemas no acceso norte a Vigo da Alta Velocidade queda pendente para máis 
adiante. Non obstante, o Plan Xeral ten reservado os terreos e incorporado as determinación 
precisas para acobillar tais previsións.   
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5.- AEROPORTOS 

 

Normativa aplicable 

- RD 2591/1998, do 3 de decembro, de Ordenación dos aeroportos de interese xeral e a súa 

zona de servizo;   

- art. 166 Lei 13/1996, do 30 de decembro;  

- STC 204/2002, do 31 de outubro;  

- Plan Director do Aeroporto de Vigo, aprobado polo Ministerio de Fomento no 31/07/2001 

(BOE 13/09/2001);  

- Lei 48/1960, do 21 de xullo, sobre navegación aérea;  

- Decreto 584/1972, sobre servidumes aeronáuticas. 

 

Informes  

- Dirección General de Aviación Civil" (Ministerio de Fomento) do 02/12/2002 (fols. 322-

335), 05/08/2004 (fols. 503-520) e 13/04/2005 (fols. 720-722). 

- Aena, con escrito remitido o  20 de abril de 2005 (Nº de Rexistro: 50098688) 

 

PXOM 

O Informe da Dirección General de Aviación Civil, recibido antes da aprobación inicial, 
reprodúcese no apartado 1.3.1.1.  

Como anexo ao apartado 1.3.2., dase resposta ao informe elaborado pola Dirección de 
Planificación de Infraestruturas, de Aeropuertos Españoles Y Navegación Aérea (Aena)  

Referencia á Normativa Urbanística do Plan Xeral.  

Uso Título V Normas Xerais de Uso. Capítulo 5.10 Uso de Transportes e Comunicacións. 
Sección 6º Clase Aeroportos. 

 

Valoración 

No informe xúntase un plano Anexo (o número III) no que se sinalan as Zonas de Servidumes 
Aeronáuticas Legais correspondentes ao Aeroporto de Vigo, no que se sinalan as cotas de 
altitude a respeito do nivel do mar) que non se deben sobrepasar por ningunha edificación nin 
construcción e modificación do terreo ou obxecto fixo, agás que se demostre que non se 
compromete a seguridade nin fica afectada a regularidade das operacións aeronáuticas. 

A este respeito procédese a incluír no plano de ordenación Xeral do Plan as liñas de afección 
legais apuntadas no mentado plano e a facer referencia ás obrigas de non modificación das cotas 
e/ou a demostrar que non se compromete a seguridade. 
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Ao respeito, dende a consideración do equipo redactor do PXOM enténdese que a competencia 
para a clasificación e cualificación do solo corresponde, por Lei, ao Concello. Á lexislación 
sectorial de aplicación (entre a que se sitúa a correspondente á navegación aérea e 
infraestruturas aeronáuticas) somente é de aplicación nos sentidos estrictamente fixados na 
mesma; isto é, para garantir que se da cumprimento no planeamento urbanístico ás esixencias 
derivadas da dita lexislación; xa que logo, non por medio da potestade de clasificación ou 
cualificación do solo, senón polas medidas de prohibición de determinadas actuacións, adopción 
de medidas precautorias ou correctoras. E iso é o que se procedeu a correxir no Plan Xeral, en 
todo caso, coas adopcións das correccións que se apuntaron máis atrás. As modificacións 
introducidas no documento para aprobación provisional, producidas por mor de atender a 
alegacións emitidas no período de exposición pública do documento para tramitar non alteran 
para nada as correccións introducidas no documento de aprobación inicial como consecuencia 
do Informe de Aviación civil. 

Afeccións sobre o Territorio. 

Procedeuse a corrixir a zona de Servizo Aeroportuario que figura no Plan Director, que aparecía 
lixeiramente modificada na documentación do P.X.O.M. ao distinguir dúas zonas (APR A-8-32 
AEROPORTO, e Ámbito SXAP: SISTEMA XERAL AEROPORTUARIO). Procedeuse pois a 
suprimir o ámbito APR A-8-32 e a incorporar toda a súa superficie nun único ámbito de 
S.X.A.P. incluíndo o solo do Centro de Emisións VHF, situada en Cotogrande (“Chan das 
Lousas”). Ao mesmo tempo procédese a clasificar como Solo Rústico de Protección de 
Infraestruturas a parte do Sistema Xeral Aeroportuario que se proxecta ampliar, xa que o 
existente é solo urbano consolidado. 

4ª) Sobre afeccións acústicas, procedeuse a correxir a normativa do PXOM, planos e fichas 
correspondentes para acaer as súas determinacións ao manifestado no Informe comentado; a 
saber:  

o Solo do S-11-R, Ameal, que pasará a ser clasificado como de uso Industrial, 
denominado, pois S-AA-I. 

o Parte do solo urbano de IFEVI, e maior parte do solo da APR A-8-48. 

Para acaer ás disposicións do Plan ao Informe neste senso procédese a incorporar no plan as 
seguintes correccións: 

a) No que atinxe á IFEVI non se produce afección posto que no ámbito de Sistema 
Dotacional non se prevén usos residenciais, nin educativos nin sanitarios. 

b) Na APR A-8-46, inclúense nas determinacións a imposibilidade de incrementar os 
usos residenciais, educativos e/ou dotacionais, autorizando –no seu caso- outros usos 
compatibles coas afeccións acústicas. 

c) No que respeita ao solo rústico non fai falla maior prevención porque, dacordo co 
disposto na lexislación galega e, xa que logo, na normativa do plan, non se permite 
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ningún dos usos considerados (residenciais, educativos, sanitarios) como afectados 
pola emisión de emisións acústicas. 

d) Doutra parte, todas as solicitudes de licencias que se outorguen nos ámbitos afectados 
polas pegadas sonoras, deberán acreditar o cumprimento da NBE-CA-88. 
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6.- AUGAS 

 

Normativa 

- RDLex. 1/2001, do 20 de xullo -Texto Refundido da Lei de Augas-;  

- RD 849/1986, do 11 de abril -Regulamento do Dominio Público Hidráulico-;  

- Lei 8/1993, de 23 de xuño, de Augas de Galicia;  

- Lei 8/2001, do 2 de agosto, de Protección da Calidade das Augas das Rías; RDLei 

11/1995, de 28 de decembro, de augas residuais. 

 

Informes 

Augas de Galicia (Consellería de Medio Ambiente) do 04/10/2002 (fols. 204 e ss.) e 26/05/2005 

(fols. 886-891). 

 

PXOM 

O informe de resposta reproducese no Anexo 1.3.2. 

Referencia á Normativa Urbanística do Plan Xeral 

Protección: Título VII Normas Xerais de Protección. Capítulo 8.1 Protección del Medio 

Ambiente. Art. 8.1.10 Protección de Acuíferos e Vías de Auga. 

 

Valoración 

Da Subdirección Xeral do Domínio Público Hidráulico de Augas de Galicia, da Consellería de 

Medio Ambiente da Xunta de Galicia, de 26 de Maio de 2005, con rexistro de saída de 14 de 

xuño do dito ano. É un Informe favorable. En todo caso, no Anexo citado recollénse os critérios 

da resposta e o tratamento dado aos apuntamentos contidos no Informe deste organismo. 
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7.- MEDIOAMBIENTE E MONTES 

 

Normativa aplicable 

Estatal:  

- Lei 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación dos Espazos Naturais;  

- RDLex. 1302/1986 do 28 de xuño, Avaliación de Impacto Ambiental;  

- Lei 38/1972, de 22 de decembro, de protección do medio ambiente atmosférico;  

- Lei 16/2002, de 1 de xullo, de Prevención e control integrados da contaminación;  

- Lei 10/1998, do 21 de abril, reguladora dos residuos; 

- Lei 15/2002, de 1 de julio, pola que se declara o Parque Nacional marítimo-terrestre 

das Illas Atlánticas de Galicia.  

- Lei 43/2003, do 21 de novembro, de Montes  

 

Autonómica:  

- Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de medio ambiente de Galicia;  

- Lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza;  

- Decreto 82/1989, de 11 de maio regulador dos espazos naturais;  

- Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUG).  

- Lei 13/1989, de 10 de outubro, montes en man común de Galicia;  

- Decreto 260/1992, de 4 de setembro (Regulamento da anterior). 

 

Informes 

- Informe da Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Consellería de Medio 

Ambiente do 28/03/2005 (fols. 702-703).  

- Informes da oficina municipal de Medio Ambiente do 15/04/2005 (fols. 733-734), 

22/11/2005 e 16/02/2006.  

- Informe da oficina municipal de Montes, Parques e Xardíns do 15/04/2005 (Fº 842).  

- Informe de Vigozoo do 13/07/2005 (Fº 893). 

 

PXOM 

Referencia á Normativa Urbanística do Plan Xeral  

Protección Título VIII Normas Xerais de Protección. Capítulo 8.1 Protección del Medio 
Ambiente, nomeadamente, o Art. 8.1.8 Contaminación Acústica e Vibratoria.  
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8.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

Normativa aplicable 

 

Estatal:  

- Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruido (arts. 6-17,  18.1c e 20),  

- Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación.  

Autonómica:  

- Lei 7/1997, do 11 de agosto, de Protección contra a Contaminación Acústica de 

Galicia.  

Decreto 150/1999, de 7 de maio (Regulamento da anterior). 

Municipal: 

- Decreto 311/1992, de 12 de noviembre, sobre Habitabilidade das Vivendas; 

Ordenanza de Contaminación Acústica do Concello de Vigo, aprobada por acordo 

plenario de 28/07/2000 (BOP 198, de 16/10/2000).  

 

PXOM 

Referencia á Normativa Urbanística do Plan Xeral  

Protección Título VIII Normas Xerais de Protección. Capítulo 8.1 Protección do Medio 

Ambiente. Art. 8.1.8. Contaminación Acústica e Vibratoria 

 

Valoración 

O Título VIII das NN.UU., Normas Xerais de Protección, determina as condicións básicas de 

protección de aspectos como o medio ambiente, no que se puxo especial coidado, 

nomeadamente na regulación de vertidos sólidos, líquidos e gasosos, cun apartado específico 

para as instalacións industriais, ou a protección acústica, de incendios e de radiacións 

electromagnéticas. 
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9.- TELECOMUNICACIÓNS 

 

Normativa aplicable 

- Lei 32/2003, do 3 de novembro, Xeral de Telecomunicacións;  

- RD 401/2003, do 4 de abril sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións no 

interior das edificacións;  

- RD 1066/2001, do 28 de setembro, aprobatorio do Regulamento polo que se 

establecen as condicións de protección do dominio público radioeléctrico, 

restricións ás emisións radiadas e medidas de protección fronte ás emisións 

radioléctricas. 

- Oficio do 04/03/2005 notificado á Administración estatal no 11/03/2005 (Fº 683). 

 

Informe  

Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información do Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio do 04/04/2005 (fols. 705-710). 

 

PXOM 

Referencia á Normativa Urbanística do Plan Xeral. 

Uso Título V Normas Xerais de Uso. Capítulo 5.9 Uso de Infraestruturas Básicas Art. 5.9.3. 
Centrais e Elementos de telefonía.  

Edificación Título VI Normas Xerais da Edificación. Capítulo 6.9 Condicións de Acceso e 
Seguridade nos Edificios. Artigo 6.8.11 Dotación de servizo de comunicacións.  

Urbanización Capítulo 7.5 Condicións Xerais para Redes e Pavimentacións . Subsección 2ª 
Redes de telecomunicación e telefonía. 

Protección Título VIII Normas Xerais de Protección. Capítulo 8.2 Protección da Paisaxe e da 
Imaxe e Escea Urbanas. Art. 8.2.8 Tendidos e Elementos de Infraestruturas e Servizos. 

 

Valoración 

- Respeito de alegacións presentadas por empresas de telefonía móbil, nomeadamente, 

Telefónica de España SA (Nº 60856 con NºDoc 50103583), RetevisiónMóbil/Amena (Nº 

60838 Nº Doc 50103542) e Vodafone España SA (Nº 60969 Nº Doc 50103855) trátanse 

diversos aspectos que afectan ás antenas deste tipo de telefonía. 

- 1) No apartado l) do artigo 2.6.6. Outras actuacións urbanísticas, da normativa inclúese o 

termo “antenas” e considera a alegación que as súas antenas de telefonía móbil teñen un 
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carácter temporal porque están realizadas con estruturas prefabricadas e son susceptibeis de 

substitución facilmente desmontable. 

- No seu conxunto, as obras reguladas por este artigo considéranse de carácter permanente ou 

de duración indeterminada. 

- A Normativa Urbanística, diferencia as obras de edificación, as obras provisionais e outras, 

as incluídas neste artigo, que non poden incluírse entre as anteriores e que unhas teñen o 

carácter de permanentes e outras as de duración indeterminada. 

- A diferencia entre obras provisionais, de tempo limitado ou de carácter en precasio, non cabe 

dúbida nas antenas de telefonía móbil, non é un problema da maneira de construcción, senón 

do carácter que nestes casos deben considerarse como de duración indeterminada. 

- Considérase correcta a redacción do artigo 2.6.6. da Normativa Urbanística. 

- 2) Discrepancias co contido do artigo 5.9.3. da Normativa. 

- Como estes apartados son coincidentes coa alegación nº 60.606, transcríbese o informe. 

- Unha empresa de telefonía móbil presenta unha alegación solicitando que se elimine da 

regulación do artigo 5.9.3 dúas determinacións que consideran que non son adecuadas. 

- En primeiro lugar, a esixencia de que se realice un Plan Especial para determinar a 

localización das antenas de telefonía móbil. 

- E, en segundo lugar, a prohibición que recollía o apartado 3 que impedía a localización sobre 

cubertas de edificios residenciais. 

- Como consecuencia dos reaxustes da normativa levados a cabo en coordinación cos técnicos 

municipais, ambos apartados foron suprimidos. 

- 3) En relación coas construccións permitidas por encima da altura, artigo 6.6.11, solicita que 

se autoricen as antenas de telefonía móbil e outro tipo de antenas, así como estacións de 

bases de sistemas radioeléctricas. 

- Recolleuse na normativa a posibilidade das antenas de telefonía definidas no anterior artigo 

5.9.3. 

- 4) En relación co artigo 7.5.10, a alegación oponse ós dous parágrafos do mesmo. 

- Por unha parte expón que a “Ordenanza Reguladora de las Condiciones de Localización, 

regulación, instalación y Funcionamiento de los elementos y equipos de Telecomunicación 

en el Término Municipal de Vigo” foi recorrida ante a Sala do Contencioso do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia; polo que solicita que se suprima. 

- Dado que é un tema en litixio, o devandito artigo axustaráse na súa redacción engadindo o 

primeiro parágrafo  “... u Ordenanza que la complemente o sustituya”. 
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- En relación co parágrafo segundo no que se establece unha necesaria adaptación a cuestións 

de carácter paisaxístico e de sostibilidade, argumenta a alegación que son determinacións 

indeterminadas, polo que solicita que se supriman. 

- Considéranse adecuados os argumentos expostos polo que se suprime eses apartado. 
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10.- SECTOR ELÉCTRICO 

 

Normativa 

- Lei 54/1997, do 27 de novembro, do Sector Eléctrico;  

- RD 1955/2000, do 1 de decembro;  

- Decreto 302/2001, do 25 de outubro, sobre enerxía eólica na Comunidade 

Autónoma de Galicia 

 

Informes 

-  Solicitado mediante Oficio do 04/03/2005 notificado á Comisión Nacional del 

Sistema Eléctrico do Ministerio de Industria y Energía o 18/03/2005.  

- Informe da oficina municipal de servizos electromecánicos do 15/04/2005 (fols. 

840-841).  

- Informe da oficina municipal de "Servizos Xerais" do 15/04/2005 (fols. 850-878). 

 

PXOM 

Referencia á Normativa Urbanística do Plan Xeral 

Uso Título V Normas Xerais de Uso. Capítulo 5.9 Uso de Infraestruturas Básicas. Art. 5.94. 
Liñas aéreas de Alta e Media Tensión.  

Edificación Título VI Normas Xerais da Edificación. Capítulo 6.8 Condicións das Dotacións de 
Servizo dos Edificios. Art. 6.8.5 Dotación de Servizo de Enerxía Eléctrica. 

Urbanización Título VII Normas Xerais de Ordenación e Urbanización. Capítulo 7.5 
Condicións Xerais para as Redes E Pavimentacións. Subsección 3ª Distribución da Enerxía 

Protección Título VIII Normas Xerais de Protección. Capítulo 8.2 Protección da Paisaxe e da 
Imaxe e Escea Urbanas. Art. 8.2.8 Tendidos e Elementos de Infraestruturas e Servizos. 

 

Valoración 

Previsión de Infraestruturas Eléctricas do Plan Xeral. 

O Plan Xeral incluíu entre as súas determinacións uns esquemas facilitados por Unión-Fenosa 
que pretendían ter o carácter e contido dun Plan Especial de Infraestruturas Eléctricas. 

No momento de pechar o Documento para a Aprobación Inicial estábase nunha situación 
transitoria á espera de que a entidade responsable do subministro de enerxía aportarse un 
auténtico Plan Especial no que as Subestacións e os trazados de tendidos de alta e media tensión 
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quedaran perfectamente definidos para poder situar con precisión as reservas de solo e a súa 
calificación como Sistema Xeral de Infraestruturas, ás subestacións. 

Nembargantes, a situación obriga ó Plan Xeral a pechar o Documento de Aprobación 
Provisional sen dispoñer dun auténtico Plan Especial nos termos expostos. 

Unión-Fenosa presentou alegacións ó Plan Xeral: 

 

A Nº 56178 (Nº Doc. 50098390), no sentido de considerar que no ano 2003 presentara un Plan 
Especial de Infraestruturas Eléctricas ó que considera que o Plan Xeral non lle outorgara carta 
de natureza. 

O Plan Xeral considera que se debe redactar un novo Plan Especial de Infraestruturas Eléctricas, 
porque así se recolle na Normativa Urbanística, de maneira que dito Plan Especial cumpra as 
determinacións que ó respecto se recollen no Título VII. 

Asemade, resulta preciso as condicións dos corredores das liñas de media e alta tensión, o 
soterrado das que discorran por solos urbanos e urbanizables e a protección das subestacións. 

 

A Nº 56193 (Nº Doc. 50098405), sobre as condicións das redes eléctricas e subestacións. 

De contido practicamente análogo ó recollido na alegación 56.178 remítese aquí ó exposto 
enriba. 

No que se refire, no seu apartado 5, á disposición derogativa da Lei 15/2004, segundo a cal se 
suprimiu a restricción do apartado f do artigo 28, que prohibía o tendido aéreo eléctrico e de 
telefonía polos núcleos rurais, o Plan Xeral considera que no caso de Vigo esa restricción debe 
manterse como criterio da normativa propia do Plan Xeral  tal como se recolle no artigo 10.2.2 
de Normativa Urbanística. 

 

A Nº 56199 (Nº Doc 500998411) 

Solicita a modificación da proposta de convenio incluída no documento de Aprobación Inicial 
para a parcela que acobilla a subesación électrica de Sárdoma. 

O referido convenio non vai ser incluído no Documento de Aprobación Definitiva. En efecto, a 
representación municipal, tras un mellor estudio das propostas de convenio, e á vista das 
alegacións presentadas, ratifica o séu interese nos obxectivos do convenio para o soterramento 
da subestación de Balaidos e da súa conveniencia en razón da altísima afección medioambiental 
que provoca a actual subestación nunha das zonas de maior densidade de poboación da cidade, e 
da viabilidade da xeneración de plusvalías urbanísticas segundo os criterios de ordenación 
previstos para a mesma. Pola contra, estimase inconvinte o desequilibrio entre os custes de 
modificación da subestación de Sárdoma (que, o cabo, non quedaría soterrada) e as plusvalías 
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que con criterios racionais de ordenación poden obterse nos terreos das actuais instalacións, 
entendendo que esta previsión debe ser postergada no tempo. En consecuencia, decae o 
convenio e mantense (non pode ser de outro xeito) a calificación dos terreos da subestación de 
Sárdoma como sistema xeral afecto ó actual servizo. 

 
 

 

 

 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 355 -  
 

11.- ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS 

 

Normativa  

- Art. 48.4 LOUG; Lei 8/1997, do 20 de agosto, de Accesibilidade e supresión de 

barreiras arquitectónicas;  

- Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro (Regulamento da anterior). 

 

PXOM 

Referencia á Normativa Urbanística do Plan Xeral 

Uso Título V. Normas Xerais de Uso. Sección 4ª Condicións Xerais para todos os Usos. Art. 
5.1.24 Condicións de Accesibilidade. Uso Residencial Art. 5.2.3 Condicións particulares de 
accesibilidade, habitabilidade e hixiene. 

Edificación Título VI. Condicións Xerais da Edificación. Capítulo 6.9 Condicións de Acceso e 
Seguridade nos Edificios. Sección 2ª. Condicións de Seguridade conta Incendios nos Edificios  
Art. 6.9.8. Condicións de diseño do entorno dós Edificios. Accesibilidade ás Edificacións. 

Protección Título VIII. Normas Xerais de Potección. Capítulo 8.2 Protección da Paisaxe e  da 
Imaxe e Escea Urbanas. Sección 2ª Da Imaxe e Escea Urbanas Art.8.2.4 Supresión de Barreras 
Físicas 

 

Valoración  

No disposto na Lei 8/1997 e o seu Regulamento, resultará obrigatoria a xustificación do seu 
cumprimento en tódolos instrumentos de desenvolvemento deste Plan Xeral (no vivel acaído á 
escala de aproximación na ordenación ou desenvolvemento) e asemade en tódolos proxectos de 
edificación e urbanización, garantindo nas novas urbanizacións ó acceso ós espacios públicos 
das persoas de mobilidade reducida segundo as esixencias do mandato legal. 
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CONCELLOS LIMÍTROFES 

 

Os Informes emitidos polos Concellos lindeiros teñen a súa referencia no Capítulo 1 de 
Antecedentes, da Memoria Xustificativa, no seu apartado 1.3.4.   

A resposta do Equipo Redactor recóllese anexada á Memoria,  en referencia ó antedito apartado. 

Trala Exposición Pública do Documento, téñense recibido alegacións ó Plan Xeral efectuadas 
polos Concellos de Mos, Gondomar e Redondela. 

A cuestión suscitada á respeito das lindes co Concello de Vigo levou a solicitar os Informes 
correspondentes dó Servizo de Cartografía da Xerencia Municipal de Urbanismo. 

 Xúntanse aquí: 

 

Alegación ó Plan Xeral efectuada polo Concello de Mos respecto dos seus lindes 

(Expte. 50109559). O Informe dos SS.TT.MM. reprodúcese de seguido: 

 
“En contestación á alegación presentada pola Alcaldía do Concello de Mos, infórmase o 
seguinte: 

ANTECEDENTES: 

ANO 1992: Por parte dos técnicos do Instituto Geográfico Nacional (IGN), replanteouse “in 
situ” os fitos 14 ata o 18 e do 39 ata o 43, de acordo co acta de deslinde e cuaderno de campo, 
levantado polo Instituto Geográfico e Catastral os días 24, 26 e 28 de xullo de 1941. Todo isto a 
petición do Concello de Vigo e estando presente a Comisión do Concello de Mos. 

ANO 1993: A petición da Entidade Local Menor de Bembrive e de acordo co acta de deslinde e 
cuaderno de campo levantados polo Instituto Geográfico y Catastral os días 24, 26 e 28 de xullo 
de 1941, replanteouse “in situ” os fitos 16 ata o 26, estando presente a Comisión nomeada ó 
efecto polo Concello de Mos. 

ANO 1997: O 2 de xullo, a petición do Concello de Vigo, solicitouse o replanteo “in situ” da 
liña do término entre os fitos 1 ó 13. 

ANO 1998: O 26 de marzo efectuouse o replanteo polos técnicos do IGN en donde os 
representantes do Concello manifestan a súa disconformidade. 

ANO 2000: 5 de abril, acta de reunión das comisións dos Concellos de Vigo e Mos para o 
deslinde da liña xurisdiccional entre os fitos 1 e 10, e o Concello de Mos pon de manifesto que 
se inicie o deslinde entre os fitos 13 a 20. 

O 22 de maio celebrase nova reunión das comisións dos Concellos de Vigo e Mos para 
recoñecer no terreno a liña proposta polo Concello de Mos, diverxente coa de replanteo feita 
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polo IGN nos fitos 1 a 13. O Concello de Vigo manifesta que descoñece a documentación e 
fundamentos técnicos e xurídicos que basou o Concello de Mos. 

En data do 21 de decembro o Concello de Vigo adoptou o acordo de conformidade cos 
replanteos efectuados polo IGN, respecto do deslinde do ano 1941. 

 

CONCLUSIÓN: 

Esta oficina de Cartografía da Xerencia municipal de Urbanismo, así como a de Patrimonio, 
descoñecen oficialmente calquera informe oficial de alteración dos límites entre ambos 
concellos, tanto da Xunta de Galicia como do Instituto Geográfico Nacional, polo que é vixente 
o deslinde do ano 1941. 

Er/ 

Vigo, 26 de decembro de 2005 

O TOPOGRAFO MUNICIPAL 

 

Alegación ó Plan Xeral efectuada polo Concello de Redondela respecto dos seus lindes 

(Expte. 50107560). O Informe dos SS.TT.MM. reprodúcese de seguido: 

En contestación á alegación presentada pola Alcaldía do Concello de Redondela infórmase o 
seguinte: 

O límite xurisdiccional vixente entre ambos concellos é o elaborado polo Instituto Geográfico 
Nacional en data do 25 de setembro de 1939 entre os Concellos de Lavadores (hoxe Vigo) e 
Redondela. 

En data do 2 de setembro de 1999 o IGN, a petición do Concello de Redondela, efectuou un 
replanteo da liña límite entre os fitos 3 ata o 20 e donde as comisións entre ambos concellos 
aceptan o replanteo, polo que non é correcta a alegación plantexada. 

Achégase informe de data 31 de agosto de 1999 e acta da reunión das comisións entre ambos 
concellos en data 2 de setembro de 1999. 

 

Er/ 

Vigo, 22 de decembro de 2005 

O TOPOGRAFO MUNICIPAL 
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Alegación ó Plan Xeral efectuada polo Concello de Gondomar respecto dos seus lindes 

(Expte. 50108268). O Informe dos SS.TT.MM. reprodúcese de seguido: 

En contestación ó apartado 3º da alegación presentada polo Concello de Gondomar, respecto 
das diferencias do deslinde entre ambos concellos, infórmase o seguinte: 

O límite xurisdiccional vixente entre ambos concellos é o elaborado polo Instituto Geográfico 
Nacional en data do 25 de setembro de 1939 entre os concellos de Lavadores (hoxe Vigo) e 
Gondomar. 

En data do 13 de xullo de 1992, o xefe da sección de Deslindes e Replanteos do Instituto 
Geográfico Nacional certifica que procedeu, a petición do Concello de Vigo, do replanteo da 
liña límite entre os fitos 4 ata o 7, estando presente a Comisión do Concello de Gondomar no 
dito replanteo, zona esta (PERI da Pasaxe) donde o Concello de Gondomar dice haber certas 
diferencias de deslinde entre os planos do PXOU de Gondomar. 

Esta oficina descoñece oficialmente calquera divergencia plantexada sobre o deslinde entre 
ambos términos. 

Achego informe do IGN sobre o dito deslinde. 

Er/ 

Vigo, 22 de decembro de 2005 

O TOPOGRAFO MUNICIPAL 

 

No Documento de Aprobación Provisional do Plan Xeral recóllense, xa que logo, as 
delimitacións facilitadas polo Servizo de Cartografía da Xerencia Municipal de Urbanismo –a 
partires dós arquivos gráficos dixitais recibidos- respeito dós límites do término municipal e, 
asemade , dás divisións parroquiais. 

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA   

Non se ten recibido Informe algún da Deputación Provincial de Pontevedra. 
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6.1.4. ESTUDIO DE TRÁFICO E CIRCULACIÓN (ANEXO AO APARTADO 3.2.) 

• INTRODUCCIÓN 

A análise do sistema viario integrado dentro da análise global da mobilidade da cidade, e 
mesmo da área metropolitana, é un feito no que participa gran parte dos plantexamentos de 
ordenación do sistema de transportes e de estrutura viaria que plantexa o PXOM de Vigo.  

Na Diagnose (Volume 3, As infraestruturas de comunicación e transporte) faise unha 
análise mais que pormemorizada sobre o estado da rede viaria, da súa evolución histórica ata a 
actualidade; das eivas do sistema de transporte, da necesidade da implementación de novas 
actuacións, cuns obxectivos concretos. Ditos obxectivos xerais impleméntase no Avance, 
considerando o modelo de cidade plantexado así como a realidade da área funcional de Vigo 
(Avance. Memoria Informativa. 19.- Marco Territorial e Metropolitano), pero tamén en 
función da caracterización e problemática detectada na mobilidade que desenvólvese no sistema 
viario da cidade. Por tanto de forma evidente, estructúrase unha rede viaria en función tanto dos 
obxectivos concretos de solventar as actuais deficiencias, como para garantir a realidade de 
ordenación territorial que o PXOM plantexa para o termo municipal de Vigo. 

Na Memoria Xustificativa plantéxase, xustificando as propostas, á analise e deseño do sistema 
multimodal de transportes no punto 6.2. Estrutura xeral do territorio, tanto no “6.2.1 O marco 
territorial e metropolitano” como no, “6.2.2 Sistema de comunicacións. A rede proposta.”. 

A análise do sistema de transporte involucra de forma determinante a mais dun termo 
municipal, e debe concretarse na área funcional ampla: de feito a mobilidade é un dos principais 
indicadores para establecer a extensión e delimitación dunha área metropolitana dende o punto 
de vista funcional.  

Por unha parte cabe considerar a necesidade do estudo do sistema integrado de transportes 
cun área de análise mais ampla que o propio térmo municipal toda vez que a realidade 
metropolitana de Vigo é non so un feito en si mesma, senón mesmo unha evidencia no relativo á 
mobilidade xeral con intensas relacións diarias nunha ampla e extensa área territorial, tanto por 
razóns de residencia como de traballo; póñase por exemplo os casos de residencia localizada en 
Pontevedra, ou mesmo os residentes en Vigo que teñen por centro de traballo actividades 
empresariais sitas en Porriño. 

Por tanto a delimitación desta realidade metropolitana tanto a nivel de infraestruturas de 
transporte como de servizos é indispensabel para poder establecer un esquema xeral básico de 
análise. 
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Por outra parte, a análise do sistema de transporte é complicada, debido o funcionamento 
multimodal da rede, é dicir, xa que o sistema confórmase de xeito múltiple e coordinado, 
actuando sobre el variables diversas, así como múltiples administracións e operadores. Cabe 
diferenciar a nivel básico, a infraestrutura física do transporte de tipo liñal, e por outra parte a 
infraestrutura nodal, en xeral de intercambio modal, así como tamén reseñar e distinguir a 
organización do transporte público e privado na cidade, a través dos operadores públicos e 
privados de transporte, tanto no relativo a viaxeiros como de mercancías. 

O PXOM é evidente que actúa no que atinxe a ordenación das infraestruturas de transporte, 
tanto aquelas de tipo liñal como nodal, xa que a competencia do planeamento é a de estruturar o 
territorio, de forma que sexa compatible a ordenación e crecemento da cidade proposta co 
obxectivo xeral de sostinibilidade ambiental presente na lexislación urbanística. Para elo o 
coñecemento da realidade e da mobilidade na área de Vigo é fundamental, co gallo de 
establecer os criterios de intervención de forma aquelada e xustificada.  

Toda vez que o plan é un documento relativamente ríxido, convén nembargantes diferenciar o 
que é xustantivo para o planeamento, do accesorio, xa que aquelas determinacións que non 
teñan que incorporarse ao planeamento non deberan ser recollidas: os instrumentos de 
ordenación urbanística non poden nin deben servir de compendios faragosos de disposicións que 
poden ser reguladas con outros instrumentos mais apropiados e específicos. 

• O MARCO TERRITORIAL E METROPOLITANO 

A cidade de Vigo é o núcleo dunha área metropolitana en proceso de formación que se atopa 
situada no centro xeográfico da Eurorexión Galicia-Norte de Portugal. Ambas 
circunstancias inflúen directamente no crecemento e desenvolvemento económico e urbanístico 
e por estes motivos non só están moi presentes tanto na análise estrutural como nalgunhas das 
principais determinacións que se fan no documento para tramitar do Plan Xeral, senón que, 
mesmo, se consideran como cerne ou estratexia xustificadora do propio modelo territorial e 
urbanístico do Vigo do inmediato porvir. 

É dicir, a estrutura urbana que se define no presente documento ten a súa orixe non somentes na 
análise dos problemas e oportunidades da propia cidade senón tamén na consideración das 
oportunidades e necesidades que se derivan da súa posición e características dentro do 
fenómeno metropolitano e da eurorexión Galicia Norte de Portugal, da que Vigo e a súa área 
funcional constitúen o centro xeográfico e, mesmo, estratéxico, como se vai ver de seguido. 

• A cidade de Vigo. Centro dun área metropolitana en acelerada formación. 

O fenómeno metropolitano maniféstase por un dinamismo demográfico e económico que 
sobrepasa os lindeiros municipais. As crecentes relacións entre os distintos municipios que 
constitúen a aglomeración metropolitana de Vigo, están a provocar un aumento tendencial dos 
fluxos de persoas e mercadorías entre eles. Neste último sentido apréciase o proceso de 
consolidación dunha “ cunca de transporte” onde se producen desprazamentos recurrentes xa de 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 361 -  
 

certa importancia, así como movimentos pendulares cotiáns de persoas e de mercadorías. 

O trasporte, as comunicacións, as infraestruturas e os servizos son os contidos primeiros de todo 
plan que inclúa a escala metropolitana. Pero tamén as dotacións, os equipamentos e a análise 
demográfica, económica e de vivenda  ou o entendemento como sistema ambiental teñen unha 
referencia constante no feito metropolitano. 

Así, pois, en termos funcionais e físicos, a aglomeración urbana de Vigo transcende 
amplamente os estrictos límites municipais. Moi diversos estudios mostran que a área se 
atopa, mesmo sobardándoas, no que poderíamos denominar fases características iniciais de todo 
proceso de metropolitanización, apreciándose xa unha incipiente fase de subordinación centrada 
na vivenda pero tamén na localización de actividades económicas, industriais e turísticas. 

• A singularidade xeográfica da área de Vigo. 

Unha característica principal da aglomeración viguesa é que o seu sistema de asentamentos se 
atopa fortemente condicionado pola xeografía. Cunha extensión de 14.000 hectáreas de auga 
abrigada, e protexida polas illas Cíes do mar aberto, a Ría forma un excelente porto natural que 
está na orixe da mesma cidade constituíndo o seu elemento máis emblemático.  

A Ría é tamén o espacio contorno no que medraron a maioría dos principais núcleos urbanos da 
zona. Pero amais diso a Ría, xunto coa presencia dos outeiros do monte da Guía e o monte do 
Castro, e tamén a aba montañosa tan próxima ao litoral, condicionou a morfoloxía do desenrolo 
urbano de Vigo e da súa rede de transporte. 

As comunicacións con Ourense e Madrid tiveron que cruzar, dende o principio, esta barreira 
montañosa. De maneira que o espacio que se sitúa ao leste da mesma, isto é, o val do Louro, 
sempre tivo unha directa relación con Vigo. É este val do Louro o principal eixo de relación- 
viario e ferroviario- co norde de Portugal; el acobilla algunhas das actividades industriais máis 
dinámicas da zona téndose convertido nunha outra área de expansión da cidade de Vigo e unha 
das pezas fundamentais da área metropolitana. 

A prolongación da autoestrada AP-9 ata Tui e o seu enlace coa rede viaria de alta capacidade de 
Portugal víu a reforzar este papel. O val do Louro acolle tamén a traza do ferrocarril actual de 
relación coa meseta e con Portugal e varias instalacións ferroviarias de primeiro orde. A traza do 
ferrocarril de altas prestacións de relación con Portugal tamén decorrerá en parte por él. A 
accesibilidade privilexiada desta zona reforza a súa integración na área metropolitana de Vigo e 
tamén explica a presencia de actividades económicas e o protagonismo industrial da zona. 

A grandes riscos estas son as características do medio físico en que se sitúan os asentamentos da 
área de Vigo. Sen considerar Pontevedra e o seu propio hintgerland108, o conxunto de 
municipios que forman a aglomeración metropolitana, entendida esta no senso máis estricto, 
                                                 
108 Que, en boa lóxica, habería que facelo, posto que os intercambios entre ámbalas dúas áreas –Pontevedra e Vigo- 
son cada vez maiores, de xeito que se tería que abordar esa condición de área metropolitana extensa ou rexión urbana 
que conforman as áreas funcionais de ámbalas dúas cidades, xunto con Vilagarcía e o Salnés, cuestión esta que, 
dalgún xeito xa está contemplada no docuemento de Avance das “Directrices Territoriais”, que ven de elaborar a 
C.P.T.O.P.V., das que se fala noutro lugar da presente Memoria. 
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acollen xa hoxe unha poboación aproximada de 500.000 habitantes. Tres quintos desa 
poboación residen no municipio de Vigo. A maioría dos municipios da área funcional atópanse 
xa integrados na Mancomunidade da área intermunicipal de Vigo que constitúe, polo de agora, o 
único xérmolo administrativo da futura área metropolitana e dos seus correspondentes entes 
xestores de servizos supramunicipais. 

Apréciase polo tanto unha orde metropolitana redioconcéntrica baseada en coroas con orixe na 
cidade de Vigo. A medida que a distancia ao centro e á ría aumenta, a poboación polo xeral 
diminúe observándose en liñas xerais un degrao demográfico neste sentido. 

A área de Vigo ten outra singularidade máis. É a heteroxeneidade que se observa entre as 
distintas zonas que a compoñen. Nela coexisten áreas extensamente urbanizadas (Vigo, Porriño, 
Redondela, Cangas, Baiona...) con áreas que alternan espacios rurais e urbanos (Nigrán, 
Gondomar, Mos, Soutomaior, Salceda de Caselas, Salvaterra, ....). Xunto a estas dúas clases de 
áreas atópanse tamén aqueles municipios que aínda non se incorporaron plenamente os procesos 
de urbanización e que aínda poden considerarse como espacios rurais. Esta terceira tipoloxía 
engloba aos municipios rurais do interior; e dicir a Fornelos de Montes e Pazos de Borbén. 

• Os problemas dunha área metropolitana en formación. 

A fase inicial na que se atopa a área metropolitana é un momento aquelado para analisar os 
problemas e traballar nas súas solucións. Dende o planeamento urbanístico obsérvase a 
necesidade de estudiar e propoñer solucións conxuntas, fundamentalmente na área de 
infraestruturas e tamén, aínda que en menor medida, en aquelas situacións que se caracterizan 
polo seu rango netamente supramunicipal. Trátase, en definitiva, de levar á práctica o que 
nalgunhas lexislacións municipais se entende por concertación intermunicipal e que na 
lexislación urbanística galega se denomina coordenación entre os distintos planeamentos 
urbanísticos, e/ou instrumentos de ordenación do territorio (nomeadamente os plans e proxectos 
sectoriais) 

O Plan Xeral recolle a necesidade desta coordenación e propón unhas liñas de intervención 
conxunta, especialmente no sistema de comunicacións, de parques naturais e no sistema de 
equipamentos que se concretan en propostas de actuación que se someten a información pública 
e, polo tanto á discusión cos municipios que forman parte da aglomeración metropolitana 
viguesa, integrados ou non integrados na Mancomunidade da Área intermunicipal de Vigo. 

• As Infraestruturas. 

A organización dun espacio metropolitano depende, en primeiro lugar, de cais sexan as súas 
infraestruturas, as actuais e as futuras. En particular, da forma e características da rede de 
infraestruturas e transporte. As infraestruturas confiren accesibilidade aos distintos pontos do 
territorio. E sabido é que esta é unha cualidade que dota de valor diferencial aos espacios 
urbanos, que inflúe decisivamente na localización de usos e actividades e , por extensión, na súa 
estrutura territorial e na xerarquización funcional dos espacios. As infraestruturas, é evidente, 
son o soporte que permite a canalización do tráfico e definen o modo en que se realizan os 
desprazamentos que teñen lugar nunha área metropolitana. Constitúen, polo tanto, un elemento 
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estruturante de primeiro orde no que se apoian outros cuxa dimensión supramunicipal precisa da 
accesibilidade que aquelas lle proporcionan. 

O primeiro problema é que a rede principal da infraestruturas da área de Vigo ten importantes 
carencias. Ben porque é imcompleta, - caso da rede viaria-, ben porque é insuficiente- caso da 
rede de transporte colectivo de ámeto metropolitano-, ben porque ten significativos problemas 
estruturais- caso da rede ferroviaria-, ben porque require dunha modernización e ampliación nas 
súas instalacións- caso do aeroporto de Peinador. O Plan Xeral recolle as solucións a esas eivas 
no que atinxe ao concello de Vigo e apunta aquelas que se deben resolver no eido da área 
funcional, como imos ver. 

• Sistema viario metropolitano. 

No documento para aprobación inicial dicíase: “A rede viaria principal é incompleta porque 
falta aínda a realización dalgúns dos seus elementos básicos. Os máis destacados son o 
denominado segundo cinto109e a prolongación do túnel de Montero Ríos ata o seu enlace co 
primeiro cinto en Bouzas110. Desta maneira, defínese o cinto litoral soterrado que ademais de 
configurar unha referencia básica do sistema viario metropolitano mellora substancialmente os 
accesos ás distintas pezas que forman o porto; dende os peiraos comerciais de Guixar ata ás 
dársenas de Bouzas e a terminal de transbordadores”. 

A rede viaria principal é incompleta tamén porque algúns dos seus elementos básicos non 
posúen os enlaces axeitados coa rede urbana de primeiro orde, ben porque non permiten tódolos 
movimentos, ben porque son inexistentes. Estes problemas atópanse fundamentalmente na 
autovía do Val Miñor, pero tamén no enlace de Puxeiros111 ou mesmo na penetración da 
autoestrada na cidade de Vigo en Teis112, ou a variante da A-55 (Avda. de Madrid)113, por citar 
os casos máis evidentes. 

A rede viaria principal urbana, interior á cidade de Vigo, precisaba dun elemento que vertebrase 
e mellorase as comunicacións no denominado Vigo exterior, ou cidade espallada, chamada en 
ocasións o Vigo rururbano, periurbano ou das parroquias. Un elemento artellador, básico e 
imprescindible que permitise a relación directa da cidade central coas estradas e eixos 

                                                 
109 Agora mesmo xa concluído e en servicio na totalidade do seu treito entre a A-57 e enlace co 1º Cinto. 
110 O enlace entre o actual túnel e a AP-9 está xa en fase final, esperando que estea en servicio susto cando este 
PXOM se aprobe inicialmente. Cando se redacta a presente Memoria para o documento de aprobación provisional xa 
entrou en servicio. 
111 O coarto anelo do nó de Puxeiros xa  adxudicado polo Mº de Fomento; á hora de redactar a presente Memoria xa 
entrou en servicio. 
112 Penetración que se deixa resolta na ordenación do presente PXOM, coa previsión dun anelo que integra os accesos 
dende a Avda. Buenos Aires a autoestrada AP-9 en dirección ao centro da cidade, cuxa conversión en vía urbana se 
propón. 
113 Cuxo estudio previo está sendo redactado neste momento. Unha vez adoptada a decisión polo Ministerio de 
Fomento de construir unha variante da que decorre sinuosamente polos concellos de Mos (en Tameiga) e Vigo 
(Cabral, Bembrive, Lavadores e Sárdoma), obrigadamente pensada para a súa construcción en túnel dende Tameiga a 
Bembrive,  o  PXOM xa estudou o mellor trazado no treito vigués que se desenvolve en superficie, para enlazar coa 
futura Ronda e actual Arquitecto Palacios e, xa que logo, dispor a mellor integración da nova vía na estrutura viaria 
primaria da cidade. Esta solución foi debatida na reunión entre Técnicos do Ministerio de Fomento e do Equipo 
Redactor do Plan Xeral, á que se fai mención na contestación ao Informe da Demarcación de Carreteras del Estado, 
que figura na Introducción á presente Memoria. 
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tradicionais e novos que a conectasen co alfoz metropolitano. Esas carencias virá a resolvelas o 
vial denominado polo PXOM como “Ronda de Vigo”, peza infraestrutural senlleira no eido das 
comunicacións de cidade futura, polo tanto, peza insustituible para a concreción do modelo de 
cidade deseñado polo presente Plan Xeral, mesmo tal como defintivamente se recolle logo de ter 
tido en conta algún dos aspectos máis relevantes e acertados das alegacións presentadas  este 
respecto, como teremos ocasión de ver máis adiante, así como no documento da  Memoria de 
Participación, nos Informes correspondentes ás ditas alegacións 

E como complemento fundamental da rede viaria de primeira orde, a aglomeración 
metropolitana viguesa necesitaba un desenrolo e modernización importante da súa rede 
secundaria de estradas e de vías urbanas, que é a que se contén na ordenación do presente Plan, 
que a modo de nova malla dea sentido mais racional ao desenvolvemento e funcionalidade ás 
comunicacións. 

O enfoque metropolitano realizado no Avance xa aconsellaba que o primeiro criterio de 
intervención en materia de infraestruturas fose, pois, o de completar a rede principal da área 
metropolitana que, na actualidade, se localiza, maioritariamente no municipio de Vigo. E daquel 
criterio deducíanse xa unha serie de actuacións vitais para satisfacer as necesidades de 
desprazamento de persoas e de mercadorías e favorecer o desenrolo futuro da cidade, actuacións 
que agora se recollen na ordenación do presente PXOM, amais doutras actuacións derivadas 
daquelas que se concretan nunha rede secundaria igoalmente completa, de xeito que a rede 
viaria poida actuar como un único sistema funcional. A rede secundaria da área metropolitana 
que é a que permite o acceso e comunicación entre os núcleos do alfoz metropolitano ten na 
actualidade importantes afogamentos. Primeiro nas travesías urbanas, ante a inexistencia de 
rondas ou variantes ou de camiños alternativos. Logo na insuficiente capacidade dalgunhas 
estradas existentes. Isto aconsellou a realización, nalgúns casos, de variantes, porque estas 
carencias afectan negativamente non só o tráfico metropolitano senón que son elas mesmas 
unha das causas dos problemas con que se atopan os tráficos de menor percorrido e locais e dos 
problemas de conxestión que afectan a algúns núcleos, especialmente no Val Miñor e en 
Redondela. 

• A rede metropolitana de transporte colectivo. 

Se ben escapa, con claridade, ás determinacións do planeamento urbanístico, considérase que a 
rede de transporte colectivo de ámeto metropolitano debe desenrolarse e tentar resolver as 
necesidades futuras de desprazamento da área metropolitana. Esta rede de transporte colectivo 
inclúe, obviamente, o transporte marítimo da Ría. 

Ao comenzo dos traballos de redacción do presente Plan Xeral estivo en fase de estudio a 
viabilidade técnica e económica de implantar un modo de transporte de capacidade 
intermedia, do tipo dun tren lixeiro ( metro lixeiro ou tranvía moderno ) na conurbación 
de Vigo. Nunha primeira fase este modo de transporte implantaríase na cidade de Vigo. Nun 
futuro, o funcionamento integrado dos distintos municipios que configuran a área metropolitana 
necesitará dun modo de capacidade intermedia que pode ser de tipo do metro lixeiro ou de 
autobuses en plataforma reservada naqueles treitos onde a saturación circulatoria así o 
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aconselle. Esta implantación do modo de capacidade intermedia na área metropolitana 
enténdese dende o PXOM que podería realizarse en sucesivas fases de actuación. Primeiro, a 
traveso dunha plataforma reservada localizada nos treitos máis conflictivos. Logo, no caso de 
que a demanda así o aconsellase, pódese desenvolver a traveso dun metro lixeiro. 

En calquera caso, esta rede de transporte colectivo de capacidade intermedia debería integrarse e 
conectarse coas restantes redes a través de estacións de intercambio modal, nun marco de 
complementariedade e coordenación con outros modos de transporte. No Avance de 
Planeamento xa se apuntaba a necesidade de que estas estacións deberían estar ben localizadas 
en relación á rede viaria e que deberían dispor duns cómodos accesos peonais e dunha aquelada 
integración na trama urbana. O PXOM que agora se tramita dispón esas estacións 
intermodais ou intercambiadores en puntos clave da cidade, xusto onde os corredores 
metropolitanos acadan os lindeiros da cidade compacta e/ou onde morren outros modos e 
medios de transporte. Así, dispoñense os seguintes: 

- Nas estradas dende o Norte e o Leste, en Guixar (Teis); na Estación Ferroviaria do 
futuro AVE; na zona portuaria, no lugar onde se propón a localización da Estación de 
Ría, a situar xuntamente na área de Montero Ríos. 

- No Leste na área onde se atopan os viais de Ronda e futuro acceso ao aeroporto 
(Alvarez) e na área do Meixoeiro. 

- No Sur, na Avda. de Madrid (actual Estación de Autobuses), xunto coa nova 
estación ferroviaria de carácter loxístico que se preve en Sárdoma, para o Ave e que 
da servizo a saída sur de alta velocidade 

- No Oeste, na zona de Balaídos e no encontro da Ronda co vial que, saíndo da Avda. 
Portanet, se dirixe á Avda. da Universidade (Telleira). 

- Actualmente estase a considerar por parte da Xunta de Galicia a posibilidade de 
implantación dun metrotren na área metropolitana de Vigo. De existir capacidade 
económica nada debe coutar esta realización, que  -entende o Plan – non debe ter 
cortapisas no presente planeamento para se desenvolver no que respeita ao territorio 
vigués sobre os mesmos supostos denantes apuntados de intermodalidade. 

• A rede ferroviaria. 

A rede ferroviaria ten importantes deficiencias estruturais polo trazado en fondo de saco da 
liña de viaxeiros e a de mercadorías que convirten Vigo nunha estación termo e non pasante. 
Esta circunstancia dificulta extraordinariamente que o ferrocarril poida desenvolver o seu 
potencial vertebrador da Eurorexión. 

Pero xunto a deficiencia importante para o futuro da Eurorrexión,cuxa solución contemplan, ao 
parecer, os plans do Ministerio de Fomento, hai que engadir que o Plan Director de 
Infraestruturas propón a conversión do ferrocarril actual nun ferrocarril de altas prestacións. 
Esta transformación do ferrocarril que o convertiría nun novo modo de transporte, disminuiría 
considerablemente os tempos de viaxe entre as cidades galegas e ha situar en menos de tres 
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horas a duración do desprazamento entre Vigo e Madrid, sexa cal sexa a situación elexida para 
entrar o AVE en Galicia. 

As oportunidades que se derivan deste novo escenario son múltiples. A primeira é que 
cando isto sexa así a cota de participación do ferrocarril nas viaxes de media distancia medrará 
espectacularmente a conta do avión. A segunda é que a estación ferroviaria de viaxeiros de Vigo 
convertirase na principal porta da cidade e da área metropolitana podendo formalizar unha das 
súas áreas centrais máis significativas. A terceira é que se facilitarán extraordinariamente os 
desprazamentos entre as distintas cidades da Eurorexión que disfroiten deste servizo ferroviario, 
de maneira que poderían funcionar case que como única aglomeración, xerándose novas 
economías de escala e probablemente unha certa especialización funcional de cada unha delas. 

Hai aproximadamente algo máis dun ano, cando se redactaba a Memoria Xustificativa do 
PXOM para o documento para aprobación inicial, dicíase: “O escenario desta reconversión non 
se atopa aínda fixado con absoluta precisión por parte do Mº de Fomento, que logo tanto tempo 
no que semellaba adiar a solución pasante do ferrocarril do Eixo Atlántico –que non se 
desbotaba pero que tampouco se programaba, a hora de redactar esta Memoria (finais de 
novembro de 2004), xa se pode afirmar que existe a vontade do Mº de Fomento de acometer a 
realización desta infraestrutura tantas décadas arelada polos vigueses, porque se entende, a fin e 
por todos – que sen a súa realización é difícil progresar nas relacións entre Galicia e o Norde de 
Portugal, xa que logo, facer de Vigo unha estación pasante e tender a vía para a alta velocidade 
entre Vigo e a fronteira, supón facer desta liña o eixo ferroviario de Alta Velocidade da 
Eurorrexión. 

Porén, dende o PXOM tíñanse que ter en conta estes feitos de tan grande significancia e, por iso 
se deseña unha solución para a estación de viaxeiros que sen desbotar ningunha das opcións 
elexidas para a continuación dos tráficos con destino a Portugal (xa que para o AVE de 
concexión coa Meseta o PXOM entende que é esencialmente correcta a solución coñecida de 
enlace de Vigo con Ourense a traveso de Pontevedra e Cerdedo) que requiren da solución 
pasante en principio con dúas posibles cotas ben diferentes (unha máis ou menos, a cota actual e 
outra a cota –8 da actual (en razón de que se escollese a solución de enterrar as vías entre Teis e 
Urzaiz ou non), logo das conversas co Mº de Fomento, chegouse á solución de deprimir as vias 
a partires da saída do túnel de A Madroa, de xeito que se faga posible a eliminación da 
barreira que hoxe conforman as liñas do ferrocarril e tamén a autoestrada AP-9 (en todo o 
populoso barrio de Teis).  

Unha vez que esta se poida convertir en vía urbana e tamén que se vaia definindo o ferrocarril, e 
facilitando as solucións de comunicacións transversais coas novas infraestruturas (pontes, falsos 
tuneis, etc) , eliminarse ou minorarse ese efecto barreira”  

Neste momento, e como consecuencia das aportacións feitas ao respecto polo PXOM sobre a 
traza e cotas da entrada do ferrocarril de Alta Velocidade do Eixo Atlántico en Vigo (entrada 
norte), xa hai un acordo completo (non materializado ainda en convenio, pero si materializable 
no tempo que resta para a aprobación definitiva do Plan), consistente en prever a Estación de 
Urzaiz nunha cota de, aproximadamente, -5 metros verbo da actual, que vai permitir non só a 
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realización da saída sur do AVE cara Portugal, senón tamén a desimpactación desta nova 
infraestrutura – e como se dixo, tamén da AP 9, no seu ramal de entrada en Vigo-; isto é, nos 
seus percorridos por Teis 

No que atinxe á saída Sur, o PXOM, contempla o soterramento da vía, posto que a depresión 
das vías que xa prevé o Mº de Fomento, rebaixará a cota actual da Estación para facilitar ese 
soterramento por Vazquez Varela, e mediante un novo viaducto que salvará o val do 
Lagares, en Sárdoma, o PXOM reserva unha importante bolsa de solo, xunto a propia 
Avenida de Madrid, á altura do Seminario, (solo urbanizable de Peteta) obxecto da 
construcción dunha nova estación intermodal e de clasificación, que posibilite e facilite a 
funcionalidade da propia saída sur en alta velocidade. Dende dita estación ata o límite do termo 
municipal prevese a extensión do trazado mediante o soterramento da liña. 

Doutra parte, o plan asegura para a nova estación o carácter de Estación intermodal de Urzaiz, 
capaz de integrar o transporte colectivo por estrada de medio e longo percorrido e tamén 
o urbano e o metropolitano, nun espacio integrado, de xeito que non sexa necesario que eses 
tráficos de autobuses con orixe e destino fóra da cidade teñan que penetrar na rede urbana como 
acontece hoxe, xerando así un espacio de centralidade urbana de grande riqueza formal e 
funcional; espacio que ven garantido polas previsión e acordos contidos no convenio outrora xa 
ultimado entre o concello e RENFE. E todo elo acaendo e concordando as solucións aos 
problemas que xenerará a alta velocidade coas solucións axeitadas para a mellor ordenación 
dunha peza urbana, repetimos, de extraordinaria centralidade e, polo mesmo, de inorme 
significado para o conxunto da cidade de Vigo. 

• A Eurorexión Galicia-Norte de Portugal 

A cidade de Vigo e a súa área funcional forman parte da Eurorrexión Galicia-Norte de 
Portugal. A Eurorrexión acolle unha poboación de arredor de 7 millóns de habitantes e ocupa 
unha extensión de 50.853 kilómetros cadrados. A Rexión Norte de Portugal cunha poboación do 
orde de 4,2 millóns de habitantes e os residentes en Galicia que superan lixeiramente os 2,7 
millóns. 

A Eurorexión pódese dicir que hoxe só se artella a traveso da autoestrada- AP-9- que une as 
cidades do Eixo Atlántico. Dispón de catro aeroportos ( Porto, Santiago, Vigo e A Coruña ) e de 
sete portos marítimos (Ferrol, A Coruña, Vilagarcía, Marin, Vigo, Viana e Porto –Matosinhos-). 

Estudios diversos, incluídos os que se contiñan xa no Avance do Plan Xeral, mostran o 
potencial de desenvolvemento e dinamismo económico da Eurorexión que constitúe, ademais, 
unha das rexións transfronteirizas europeas máis homoxéneas. 

• As oportunidades de Vigo 

A cidade de Vigo (ou se se quere o eixo Vigo – Pontevedra), atópase situada no centro 
xeográfico do eixo Atlántico que ten os seus extremos en A Coruña-Ferrol, polo norte, e en 
Porto e Braga polo sur. Esta localización singular constitúe unha das maiores oportunidades de 
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Vigo na medida en que poida converterse nun dos centros de servizos principais deste espacio 
económico. 

A accesibilidade da poboación atópase garantida pola presencia da Autoestrada AP-9 e da 
nacional N-550, que conectan coa rede portuguesa. A prolongación da Autoestrada AP-9 
dende o Rebullón ata Tui, hoxendía xa en servizo, está a reforzar esta accesibilidade. A rede 
viaria de alta capacidade -da que forma parte a AP-9- permite “ achegar” a poboación da 
Eurorexión á área de Vigo de maneira que unha maioría –próxima aos 4 millóns de 
habitantes- se atopa incluída nunha isócrona dentre unha hora e unha hora e media, para viaxes 
realizados por estrada. Este tempo de desprazamento permite a xeración de viaxes de ida e de 
volta nun mesmo día, realizados por motivos de servizos esporádicos, negocios e de consumo. 
Trátase dun tempo de viaxe que é habitual en movementos recurrentes e cotiáns que teñen lugar 
nas grandes aglomeracións metropolitanas e que é compatible cos motivos de viaxe anteditos e 
con algúns outros adicionais  ( lecer, cultura, formación, traballo...) 

As oportunidades que se derivan desta posición privilexiada de Vigo dentro da Eurorrexión 
constitúen un dos elementos clave para a configuración da ordenación do presente PXOM e son 
o fundamento de algunha das principais propostas de calificación de solos para actividades 
económicas. 

• A importancia do ferrocarril. 

Xa se mencionou que o fortalecemento da Eurorrexión, constituída por unha rede de cidades 
medias, require tamén que o ferrocarril ocupe o lugar que lle corresponde dentro do 
sistema de transportes. Este plantexamento dedúcese non somentes da análise realizada no 
Plan Xeral senón do expresado no Libro Blanco da Comisión Europea “ A política europea de 
transportes de cara al 2010: la hora de la verdad” publicado en septembro do 2001. Un dos 
principais criterios mencionados no Libro Blanco é “ revitalizar o ferrocarril” tanto dende o 
punto de vista de pasaxeiros como de mercadorías. 

Outros criterios do Libro Blanco son “ Materializar a intermodalidade” e “Realizar a rede 
transeuropea de transportes”. O recurso á intermodalidade reviste unha importancia fundamental 
para o desenrolo de alternativas competitivas ao transporte por estrada. Por outra parte, a 
Comisión propón “ a supresión dos pontos de estrangulamento no sector ferroviario” e crear “ 
itinerarios e nodos de transporte prioritarios” así como “ reforzar a accesibilidade das rexións 
periféricas”. 

Dacordo con estes criterios a Comisión Europea entende que “ o aumento das distancias para 
conectar ás metrópoles de toda a Unión (......) require unha eficaz potencia de transporte rápido 
de viaxeiros. Esta rede inclúe liñas de alta velocidade, incluídas as liñas adaptadas, así como 
conexións e sistemas que permiten a integración dos servizos de transporte aéreo e ferroviario e 
os aeroportos. Para acadar este obxectivo, é preciso (.......) desenrolar unha rede ferroviaria de 
alta velocidade.” 

A aplicación destes criterios na redacción do Plan Xeral concrétase, como xa se adiantou na 
proposta de creación dunha estación multimodal na actual ubicación da estación ferroviaria 
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de viaxeiros e na que prolonga a liña ferroviaria do Eixo Atlántico dende esta estación ata 
enlazar coa rede ferroviaria de altas prestación do norte de Portugal, nos que se acordou co 
Mº de Fomento ao que se fixo denantes mencióne que en síntese son:  

1º) Acaemento da Estación de Urzaiz como estación pasante, de xeito que o AVE que unirá A 
Coruña con Vigo teña continuación cara o Sur de Galicia e, sobre todo, cara a Portugal, 
converténdose así en eixo básico de comunicación da eurorrexión. 

2º) Que esa nova Estación, que terá as vías definidas alomenos catro (4) metros sobre a cota das 
vías actuais, para poder facilitar a construcción do túnel por baixo da rúa Vázquez Varela, terá o 
carácter de Estación Intermodal, pois nela se inserirá a nova Estación de Autobuses de Vigo, 
conectándose acaidamente as dúas, facendo accesible a dita estación de autobuses a todo tipo de 
tráficos de pasaxeiros (urbanos, de proximidade e de longo percorrido), prevéndose igoalmente 
un cumprido aparcamento que actuará como intercambiador de transporte. Todo elo requerirá a 
construcción dunha nova Estación na que tamén está prevista a instalación dunha superficie 
comercial e de servizos convertíndose así a de Urzaiz en unha Estación integrada. 

3º) Que o trazado da saída sur polo concello de Vigo decorrerá polos solos que o PXOM 
reserva para esta nova e transcendental infraestrutura para a área metropolitana, para a 
eurorrexión e, xa que logo, para a cidade. 

4º) Que a implantación do tren de alta velocidade así concebido faráse cos mínimos impactos 
posibles, comprometéndose o Ministerio a desenvolver os proxectos da desimpactación que 
elabore o concello; en primeiro lugar para eliminar o efecto barreiro na parroquia de Teis e, con 
posterioridade proxectando a saída sur cos mínimos impactos ambientais, todo de conformidade 
co que a este respeito se contén no Estudio de Sostibilidade Ambiental do presente PXOM. 

• A estrutura urbana proposta dedúcese tamén do enfoque metropolitano e eurorexional 

O feito de que Vigo sexa o núcleo dunha área metropolitana en formación e de que se localice 
no centro xeográfico do Eixo Atlántico e da eurorrexión é unha condicionante de primeira orde 
na elaboración da estratexia de intervención do Plan Xeral por canto a análise da estrutura 
urbana e a totalidade das propostas estruturais enténdense somentes se se incorporan ambas 
escalas de análise, a metropolitana e a da Eurorrexión. 

Dende o ponto de vista das dotacións e dos espacios libres o enfoque metropolitano e 
eurorrexional prantexa a oportunidade de situar en Vigo aquelas dotacións, equipamentos e 
espacios de lecer de rango supramunicipal que necesitan disfrutar dunha boa accesibilidade e 
dunha posición xeográfica central. 

Actuacións destas características son, por caso, a proposta dunha Cidade Deportiva de ámeto 
rexional en Valadares, un campo de Golf entre Bembrive e Mos, un coarto hospital no corredor 
da Universidade, de parques metropolitanos en A Madroa e Chan de Brito ou dun Parque 
Botánico en Valadaras e Zamáns, e as actuacións propostas na fachada da Ría (Pazo de 
Congresos, intervencións entre o Areal e a zona de Asteleiros, centro loxístico do Mar na 
ETEA, Museu da Conserva en Beiramar, recuperación medioambiental de Samil, etc. etc.) 
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Dende a perspectiva da actividade económica prantéxase o interés por favorecer o desenrolo do 
sector servizos ás empresas e a implantación de servizos de ámeto supramunicipal que axuden a 
maior cohesión da Eurorexión e que necesitan igoalmente dunha óptima accesibilidade 
infraestrutural e posicional. 

A creación da ZAL, coñecida como do Porto Seco, de Salvaterra-Salceda, infraestrutura 
que favorece o aumento da área de influencia do Porto de Vigo, pulado pola Autoridade 
Portuaria e o Consorcio da Zona Franca e axilmente desatrancada pola acción da recén creada 
Consellería de Vivenda e Solo,  é unha intervención, externa ao Plan Xeral, pero de interés 
especial para a estrutura debullada para a cidade e a súa área funcional, que se inscribe 
perfectamente nesta lóxica de actuación.114 A calificación proposta en Puxeiros-Liñeiriños, 
nas cercanías do aeroporto e da AP-9, para un grande “Centro Comercial Rexional” 
responde a criterios semellantes. E a previsión do que xa se deu en chamar “Cidade do 
Conxelado”115 ou a ampliación do espacio para o sector da automoción tamén se sitúan en 
parámetros semellantes. 

Dende o ponto de vista das infraestruturas, a incorporación destas escalas de análise 
implica a necesidade de contemplar a rede proposta en Vigo como o esquelete principal do 
sistema metropolitano e tamén como un sistema a integrar no infraestrutural máis xeral da 
Eurorrexión. 

Neste senso, o sistema de comunicacións do PXOM ten como un dos seus principais 
obxectivos integrar e coesionar a rede viaria á área metropolitana. Perséguese que os eixos 
tradicionais teñan unha unión natural cos novos elementos estruturais propostos no interior do 
termo municipal. É a situación, por caso, da nova Ronda, (que conectando co 2º Cinto en Balsa, 
ao pe da grande área Industrial de Balaídos, vai axudar a un mellor achegamento da urba 
viguesa ao Val Miñor), pero tamén do novo vial da marxe esquerda do Lagares en Cabral, da 
vía parque da Universidade, da nova avenida de Madrid ou da estrada de Vincios. 

Estes elementos viarios teñen a súa prolongación natural nos eixos tradicionais -estrada de 
Redondela,... –ou, como é o caso doutros de nova creación, conectando acaidamente con 
estruturas existentes ou previstas –novas estradas de Porriño a Marcosende, da variante de 
Redondela no Alto dos Valos a Cotogrande116, variante de Vincios,....- ou acondicionamento das 
actuais -Gondomar-Vincios-Porriño, Gondomar-Tui,..... 

                                                 
114  Outras previsións de Parques empresariais como os que o CZFV promove en Nigrán ou Cangas-Bueu, xunto coas 
previstas pola Xunta de Galicia no seu Plan Sectorial (Pontecaldelas, Salceda, Mos, A Guarda-O Rosal, Tomiño...) 
tamén se tiveron en conta polo PXOM como futura satisfacción de demandas de solos empresariais que Vigo xa non 
é quen, de seu, en fornecer. 
115 Que o PXOM entende que se debería chamar “Cidade do Frío”, porque non só debería acoller as actividades 
relacionadas coa pesca conxelada, senón tamén coa conservación e distribución doutras cadeas alimentarias (lácteos, 
froita, etc.) que precisan da industria do frío, ou Polígono de Alimentación, porque tamén vai acobillar as fábricas de 
conservas hoxendía ocupando espacios xa residenciais en Beiramar. 
116 Esta nova vía semella ser esencial e asi seentende por todas as administración (estatal, autonómica e local), pois 
vai conlevar a posibilidade de bifurcar os tráficos que con dirección a Vigo se xeneran no norte da provincia ou de 
Galicia, ao tempo que evitará o paso pola ponte de  Rande de tráficos que con orixe no norte se dirixan a portugal, 
leste de Galicia ou cara a Meseta. Amén desta solución, o Mº de Fomento ven de anunciar o desdobramento da AP- 9 
logo de pasar Pontevedra, para se dirixir na segunda traza ata un punto da A-52  nas proximidades de Porriño. 
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Dende o ponto de vista dos servizos de transporte os enfoques metropolitano e 
eurorrexional mostran, coma xa se apuntou, a necesidade de ordear e planificar o 
transporte metropolitano e intermunicipal así como de definir a intermodalidade co 
transporte urbano, o rexional e o de longo percorrido. 

Como se dixo, o Plan Xeral propón a creación dunha “ coroa “ da estacións de intercambio 
que ha permitir a relación do transporte metropolitano co propiamente urbano. Estos 
intercambiadores sitúanse no cinto litoral para relacionar o transporte de ría; na estación de 
viaxeiros de RENFE onde se conectan os servizos ferroviarios rexionais e de longo percorrido, 
co transporte metropolitano do norte e co transporte metropolitano da zona de Mos e de Porriño; 
no suroeste, nas cercanías de Balaídos a onde chegan os servizos do Val Miñor, en Teis 
(Guixar), situado á saída da autoestrada (B. Aires), no Meixoeiro – ponto de grande 
concorrencia de xentes da área metropolitana e mesmo do sur da provincia de Pontevedra. 

• O SISTEMA VIARIO. ANÁLISE HISTÓRICA. EVOLUCIÓN DA REDE VIARIA 

O desenvolvemento económico da cidade, sobre todo nunha cidade onde o porto e as 
actividades industriais teñen tan grande peso, depende de forma significativa da rede viaria 
básica, que serve de soporte para a captación de materias primas básicas, e a exportación ou 
saída das manufacturas.  

Hoxe en día Vigo, e toda a súa área metropolitana, experimentou unha importante mellora no 
sistema viario, a raíz da apertura do tramo da A-9 entre Rande – Puxeiros, e da autoestrada do 
Val Miñor. Sen embargo, tal e como se argumentará, a cidade aínda ten un déficit de 
accesibilidade, sobre todo no relativo ao funcionamento das súas vías de circunvalación, 
eixos semiurbanos, e accesos a polígonos industriais e ao Porto, un dos máis importantes nodos 
a escala metropolitana.  

De feito a resolución do enlace entre o Porto de Bouzas e a Zona Franca, foi un obxectivo 
perseguido nas últimas décadas e aínda hoxe deficientemente resolto, ao non existir como tal un 
eixo completo que permita a interconexión das instalacións portuarias cos centros de 
distribución cara á Península e Europa.  

Nos últimos anos destacan pola súa importancia as actuacións relativas á conclusión da rede de 
alta capacidade tanto no corredor atlántico (Rande-Puxeiros, Autoestrada do Val Miñor, etc), 
como cara a península coa transformación en autoestrada da N-120 (A-52). Tamén no eido das 
relacións fronteirizas ten unha importancia fundamental a conclusión da conexión de alta 
capacidade con Portugal, e en concreto o enlace con autoestrada coa cidade de Porto. Dentro da 
cidade avanzouse dunha maneira notable, sobre todo nalgúns eixos de distribución da cidade 
(apertura do túnel de Beiramar, e Primeiro Cinto) 

Ditas actuacións refórzaranse cunha serie de proxectos en fase unicial, cun prazo de 
materialización nalgúns casos difusos, pero que teñen unha importancia radical na configuración 
da cidade. En resumo, dos novos proxectos, a curto prazo, destacan entre outros os seguintes:  
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- como eixos de ligazón e servizo a nivel de rexión urbana, a prolongación da A-9 dende 
Puxeiros ata a fronteira portuguesa (Audasa); 

- con funcionalidade de vertebración municipal, e vía de circunvalación, o eixe de 
penetración chamado “Segundo Cinto” (con proxecto constructivo redactado e 
aprobado por Fomento);  

- como actuacións puntuais de mellora de accesibilidade a nodos metropolitanos, a 
mellora da accesibilidade o Aeroporto (incluído no Plan Director do Aeroporto); o 
peche do chamado “Túnel de Beiramar” baixo o Areal (promovido por Zona Franca); 

- como eixo de vertebración da periferia rururbana do núcleo de Vigo, as actuacións 
relativas do corredor denominado Seminario – Corredoira, no Val do Lagares, entre a 
Avda. de Madrid e o vial da Universidade, de iniciativa municipal, e con financiamento 
da Xunta de Galicia. 

• ANÁLISE HISTÓRICA E BREVES COMENTARIOS 

A estrutura e xerarquización da rede viaria actual padece dunha certa incoherencia, e unha 
insuficiente capacidade en determinadas zonas, anque menos marcada do que en xeral se 
considera. Isto débese en grande medida ao rápido crecemento da cidade no último século (S-
XX), sobre todo nos períodos das décadas entre os cincuenta ata os oitenta, onde se crearon e se 
afianzaron amplas estruturas residenciais dentro da cidade tanto de promoción pública (Coia) 
como privada (Travesía de Vigo), de xeito pouco acorde ou a lo menos sen o suficiente 
desenvolvemento parello das infraestruturas básicas que servisen de apoio a dita expansión. 
Precisamente o crecemento esaxerado en certos eixos, sobre todo a través da iniciativa privada, 
xerou importantes déficits nas infraestruturas de transporte existentes, ao minguar o proceso 
urbanizatorio a capacidade dos viais, e ao mesmo tempo, ao pechar as posibilidades dun 
desenvolvemento ordenado da rede de sistemas xerais da cidade. 

Este continuo crecemento en torno ás vías de comunicación máis importantes compróbase en 
gran medida nas trazas do viario municipal. Exemplos de crecemento “apoiado” nas vías de 
comunicación da cidade son abondosos, e por outra parte non só exclusivos e peculiares de 
Vigo. O uso intensivo das vías non municipais para o asentamento das zonas residenciais foi 
práctica habitual do urbanismo de moitas cidades peninsulares ata ben entrada a década dos 
setenta. Nembargantes, en Vigo, este fenómeno prorrogouse se cabe ata épocas recentes, 
acadando unha maior importancia, e conferindo a rede viaria unha problemática máis acusada, 
en canto ao déficit dun tratamento homoxéneo dos percorridos. Pódese tomar coma exemplo 
unha serie de casos que ilustran o tipo de transformación urbana ocorrida no viario da cidade (e 
a súa funcionalidade) e da súa periferia. 
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Figura 1. Plano de Francisco Coello (1856). Obsérvase a cidade reducida á zona do Casco 
Vello, e as primeiras aliñacións da cidade extramuros nalgunha das estradas de acceso, como a 
de Pontevedra. O novo viario de acceso configúrase dende o leste, polas estradas de Pontevedra 
(actual Beiramar) e a saída de Ourense ou Estrada de Castela (Urzaiz). Polo oeste destacan os 
camiños de Bouzas, Baiona e Tui (transformados na actualidade nos corredores de Beiramar, Pi 
i Margall, e Camelias). Rúas destacadas na configuración urbana actual aínda non se albiscan, 
tanto polo reducido da urbanización como por ser consecuencia nalgúns casos de modificación 
dos accesos viarios por futuras acugulacións residenciais nas marxes das estradas propostas. É o 
caso, por exemplo, da rúa Garcia Barbón que aparecerá como estrada de circunvalación da 
estrada de Pontevedra. 
Deste modo, a antiga Estrada de Castela, a actual rúa Urzaiz, soportou tanto o crecemento do 
ensanche do dezanove, como de poboacións outrora independentes e agora incluídas na 
estrutura da cidade (O Calvario). O eixo dende Redondela, entrando primeiro polo Areal, e logo 
pola chamada circunvalación, actual Garcia Barbón, soportou dende actividades industriais a 
primeiros do século XX, ata o seu desenvolvemento residencial en datas aínda ben próximas 
(torres do Club Financeiro, e urbanización de Rosalía Castro, aínda sen rematar). Tamén o 
proceso de expansión urbana foi determinante para a configuración urbana do eixe de Travesía 
de Vigo, neste caso cunha construcción desbocada nas marxes da vía (rueiro pechado e dez e 
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máis alturas), que sen un correcto estudio da rasante e da sección transversal, xerou o que nestes 
intres se constitúe como unha aberración urbanística. Outro eixo paralelo ao anterior, Sanjurjo 
Badía, cimentouse a través da liña da traza da antiga vía de tranvías cara a Chapela (o mesmo 
caso que a rúa Ricardo Mella, na parte oposta da cidade). 

Este crecemento non regrado, baseado case que nun sinxelo plan de aliñamentos, provocou a 
acugulación do viario preexistente nas diferentes épocas históricas, de forma recorrente, de 
forma tal que certas vías que solventaron ou se trazaban para solventar os problemas de 
accesibilidade noutros corredores antano vertebradores (por exemplo Gregorio Espino, Martinez 
Garrido, versus Pizarro), quedaron en pouco prazo totalmente desbordadas unha vez a 
expansión da cidade superou as súas trazas.  

De feito, neste proceso a case que única actuación que se pode considerar dende unha 
perspectiva urbanística, e polo tanto pensada e executada de forma inversa ao fenómeno antes 
indicado, foi a actuación pública do Polígono de Coia. Neste caso a traza da Avenida de 
Castelao resposta a ordenación de todo o sector, e a reserva efectuada no mesmo, permitindo 
acadar un bulevar cun parque liñal asociado, con parámetros de deseño urbano eficientes, e 
delimitando unha vía que vertebra o sector oeste do termo municipal, comunicando o centro da 
cidade coa praia de Samil. Nembargantes, aínda a pesares de estar aos auspicios da actuación 
pública o mesmo polígono de Coia pecou doutras deficiencias en canto a ocupación de zonas 
verdes e espacios libres previstos. 
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Figura 2. Imaxe do Plano de aliñacións do "Proxecto de Reforma e Ensanche de Vigo", de 
Ramiro Pascual, 1907. A cidade dende o núcleo primitivo e apoiada nas aliñacións do viario de 
acceso expandiuse cara o leste, gañando terreo cara os terreos onde se implantou a estación de 
ffcc., e a expansión do porto. Empeza a configurarse a zona de Colón e Gran Vía. No oeste o 
desenvolvemento e case que nulo. 
Noutras cidades menos puxantes dende o punto de vista económico o proceso de urbanización 
“directa” quedou prontamente soslaiado pola evolución do urbanismo regrado, 
fundamentalmente a través da intervención pública directa sobre o solo, o que, en parte se pode 
comprobar nas sucesivas leis estatais sobre o solo. 

 

 
Figura 3. Foto aérea da zona centro - Casco Vello 1999. Fonte: Xerencia de Urbanismo. O 
entramado do viario ligado o Casco Vello destaca polo irregular da traza das vías. O eixo de 
Beiramar rematado na última década supón unha fronteira clara, rotunda, que impide unha 
relación directa entre dita trama e o mar, na zona do Berbés. 
En Vigo o pulo da propia cidade desbordou durante moitos máis anos o planeamento municipal 
(incluso o planeamento foi pouco rigoroso á hora de afrontar os problemas de vertebración da 
cidade), debido en parte a unha débil regulación, que permitiu por exemplo a instalación de 
naves industriais preto de canles fluviais sen ningún tipo de infraestruturas de acceso (p.e. no 
caso de Lavadores e Sárdoma, nas inmediacións da canle do Lagares), o que supuxo unha 
problemática grave de diferente tipo, pero entre outras de accesibilidade que se arrastra ata a 
actualidade. 

O efecto desta política de oferta de solo fácil e directo é o estrangulamento do desenvolvemento 
de amplas zonas do rural, debido ás deseconomías que xorden á hora de levantar o xa feito, e 
non reservar os mínimos pasos e equipamentos precisos para o crecemento urbano, e expansión 
ordenada da cidade. 

No centro urbano da cidade procedeuse dende a década dos sesenta a unha mellora ou un intento 
de mellora da continuidade do viario principal, a través de proxectos en parte executados. O 
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acceso da A-9 polo corredor de Teis data de principios dos oitenta, e orixinou unha importante 
conflictividade no seu remate na zona da Gran Vía. Outro proxecto sen executar coas mesmas 
características co anterior, agresivo dende o punto de vista da urbanización e humanización do 
entorno, foi o proxecto de reforma interior no entorno do Castelo de San Sebastián, do que 
unicamente se executou a casa do Concello (polo menos isto permitiu preservar do derrubo o 
barrio da Ferrería). Outras actuacións máis modernas e que naceron cunha perspectiva máis 
respectuosa se concretaron ao longo do anos, sobre todo na última década: o peche litoral 
mediante o túnel de Beiramar, actuación que permitiu recuperar unha parte considerable da 
fachada litoral do centro, anque non se chegase a acadar a liberación do tráfico nun lugar tan 
entrañable como a Praza do Berbés, berce da propia cidade. Dende este punto de vista, tamén 
cabe destacar o peche do primeiro cinto de Vigo, mediante a traza da Avda. de Antonio 
Palacios, anque ese peche quedara completamente absorbido dentro da trama urbana da cidade, 
polo dilatado da súa realización, e de forma parella e incrible, totalmente illado da mesma por 
non dispoñer das conexións correspondentes, nin tan sequera con capacidade adecuado, como 
ocorre co empalme na Avda. de Castrelos. 

Na periferia inmediata, o continuo crecemento da coroa urbana na periferia da cidade, e a 
ocupación difusa do mesmo comporta importantes inconvenientes para a materialización da 
traza de calquera tipo de infraestruturas, dado que a necesidade de terreos choca frontalmente 
fronte a cualificación e ocupación profusa da maior parte do termo municipal (excepción feita 
dos terreos agrestes dos cumios dos montes das parroquias periféricas). 

Se cabe este é o reto máis importante co que se enfronta a cidade de cara a materializar as 
infraestruturas e equipamentos para o seu crecemento, e para servir de ponte a toda a súa área 
metropolitana. A necesidade de obter os terreos para a concreción das infraestruturas e 
equipamentos supón un esforzo cada día máis complicado debido ao profuso uso residencial 
da periferia rural da cidade. O rur-urbano esténdese nalgunhas zonas de tamaña maneira que 
é difícil a planificación razoable das infraestruturas e servizos, e tamén o seu mantemento. 

Nembargantes, e a pesar do anteriormente sinalado, Vigo ten unha extraordinaria capacidade 
para superarse a si mesma; o déficit palpable en certo tipo de mobilidade nunca limitou a 
capacidade de desenvolvemento e o pulo industrial da cidade. Na actualidade as novas 
necesidades precisan de novas solucións e equipamentos, e da consolidación da súa estrutura 
urbana e viaria, como se dixo, feita nalgúns casos con présa, e polo tanto non suficientemente 
cavilada. A estruturación de parte da rede primaria, o seu artellamento, pode novamente 
constituír un novo pulo para facer máis vivible e habitable a cidade. 
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Figura 4. Foto aérea da cidade central a principios da década dos cincuenta (voo americano). 
Pódese observar o xa dito sobre a expansión da cidade en torno os eixos das rúas de Garcia 
Barbón, Areal, Urzaiz, e Pi i Margall (Estrada de Baiona); así como a apertura na época de 
novas rúas, como Gran Vía, e Marques de Alcedo, e Ecuador. Aínda sen abrir as actuais rúas 
Venezuela, e Camelias. Tamén se chega a contemplar o recheo portuario na zona de Casa-Mar. 
Asemade aprécianse grandes mazás sen consolidar ou baleiras de edificacións, por exemplo a 
comprendida entre Pi i Margall e o Porto. Destaca tamén o parque lineal da Praza de 
Compostela, que ten a súa continuidade cara o Areal. 
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• A ORGANIZACIÓN E FORMA DO SISTEMA VIARIO. XERARQUIZACIÓN E 
ESTRUTURA VIARIA. PROBLEMAS E OPORTUNIDADES 

A rede viaria está constituída polo sistema de rúas e arterias que xuntas artellan e permiten a 
mobilidade xeral da cidade, tanto en medios mecánicos como peonís. A xerarquización da rede 
é fundamental para á súa comprensión, e en certa medida dita xerarquización evidenciase nos 
tráficos existentes en cada un dos treitos que configuran formalmente a rede. 

O viario Pódese dividir na rede primaria ou arterial da cidade, e que constitúe de feito o soporte 
funcional de dita mobilidade (e polo tanto nel conflúe á meirande parte ou unha parte 
considerable dos movementos), e a rede secundaria, que conecta a anterior cos centros finais 
tanto de orixe como destino do tráfico rodado. Ambas redes teñen a súa problemática particular 
e comparten certos criterios en canto ao seu comportamento global. Mentres que o problema na 
rede primaria segue a ser a capacidade, sobre todo en certas zonas pola ausencia de viario, a 
rede secundaria pode precisar un tratamento adecuado de seccións e de certa humanización, cara 
a preservar a seguridade dos peóns, por encima da comodidade do usuario do transporte 
mecanizado e sobre todo do vehículo privado. 

Evidentemente a traza da rede viaria está moi influenciada polas características topográficas da 
cidade, completamente encaixada entre o mar (a ría) polo norte, e polo sur polos Montes de 
Candeán, Bembribe, Zamáns, etc.  

Principalmente os accesos prodúcense pola costa, tanto ao nor-leste como ao sur-oeste; e cara o 
interior galego, atravesando o Val do Lagares, en Sardoma, o pola parroquia de San Andrés de 
Comesaña. 
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Figura 5. Plano do viario principal da cidade (incluído nos planos de información) 
 

 ANEIS PERIMETRAIS 

A rede primaria articúlase na periferia a través dunha rede perimetral, rematada nos últimos 
anos, e dunha serie de corredores de acceso, que se entrelazan no propio entramado urbano da 
cidade. 

A A-9 xunto coa autovía do Val Miñor (A-57), e o principal eixo perimetral da cidade, anque 
cunha funcionalidade adscrita a área metropolitana, polo trazado afastado do núcleo urbano, así 
como polo limitado dos enlaces entre ditas vías e o viario local. 

A apertura dos novos tramos da A-9 dende Teis ata Puxeiros e a súa continuación ata Baiona, 
provocou un considerable aumento nos índices de mobilidade neste corredor, tal e como se está 
a observar nos últimos anos. Neste intre (setembro 01) o tráfico medio que soporta cada un dos 
treitos máis achegados a cidade, son de 29301 veh/hora entre Pontevedra norte e sur, de 30408 
dende Pontevedra sur ata Vilaboa, de 28658 entre o dito punto e o Morrazo, de 44562 entre o 
Morrazo e Rande, de 49348 entre Rande e Teis, de 44571 de Teis a Vigo (tramo de entrada á 
cidade), de 25217 de Teis a Peinador, de 21687 entre Peinador e Puxeiros, e de 10168 entre 
Puxeiros e Vincios (Val Miñor), de 9915 entre Vincios e Nigrán, de 3870 no ramal a Nigrán, de 
5626 entre Nigrán e a Ramallosa, e de 3679 entre a Ramallosa e Baiona. (todos os datos son 
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IMD , veh/día, en ambos sentidos) 117.  

A consecución do corredor sinalado solventa o tráfico de paso norte-sur e paralelo á costa, sobre 
todo cara o Val Miñor, e ás localidades residenciais e de veraneo de Nigrán, e Baiona. Quizá é 
evidente unha certa merma en canto a interconexión do viario local coa A-57 debido en parte o 
deseño dos enlaces da autoestrada do Val Miñor, o non permitir todos os movementos, e que 
tamén os enlaces se solventan sobre viario que non ten unha capacidade suficiente como para 
vertebrar todo o territorio. 

                                               
                                              Figura 6. Enlace de Puxeiros 

 ACCESOS Á CIDADE POLO NORTE 

Os accesos do norte da cidade respostan a duas categorías de vías; por unha parte atópanse a A-
9 que salva á ría no lugar de Rande (Redondela), pola outra a N-552 de carácter autonómico 
bordea a costa dende ao núcleo de Redondela. 

A N-552 escíndese á altura de Rande en dous ramais, un ao nivel do mar (case que) lindeiro coa 
costa, de competencia autonómica (PO-323), polo antigo corredor do tranvía (pasando por 
Chapela, Avda de Galicia e rúa Sanjurjo Badia); e outro ramal cun percorrido a media ladeira 
(polo monte de A Madroa) máis preto da traza do acceso da A-9, e que entra na cidade por 
Travesía de Vigo (a N-552 como tal). Ambos ramais están unidos á altura xa do núcleo urbano 
da cidade (na zona do Troncal), pola Avda de Buenos Aires, que ademais serve de acceso 
(incompleto, cara a Pontevedra) á A_9.  

Por outra banda a A-9 despois da ponte de Rande (unha das imaxes máis presentes de Vigo, 
anque non se atope no termo municipal), bifúrcase chegado ao límite municipal nun tramo (o 
primeiro que se puxo en servizo) de acceso ao centro urbano (saídas en Buenos Aires, Nó de 
Isacc Peral –Guixar- e Alfonso XIII) e nun tramo perimetral (de recente posta en servizo, treito 

                                                 
117 Fonte Autopistas do Atlántico 
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Rande – Puxeiros) que transcorre pola cadea de montes do sur da cidade, facilitando o empalme 
coa autoestrada autonómica do Val Miñor (tamén de recente apertura, A-57), e coa continuación 
da A-9 ata a fronteira portuguesa (en fase de execución), conformando unha traza case que de 
circunvalación da cidade (que se pechará co proxecto do “segundo cinto” polo sur-oeste da 
cidade”). As características deste anel perimetral foron tratadas no punto anterior. 

Dita rede polo tanto resposta a distintas funcionalidades, con diferentes solucións. A rede de alta 
capacidade, A-9, no que respecta a traza do ramal de entrada da cidade (o primeiro que se puxo 
en marcha anos despois da apertura de Rande – inicialmente chegábase ata a peaxe de 
Redondela-), penetra no termo municipal paralelamente á traza de ferrocarril, a través dunha 
trama residencial desordenada de baixa densidade, con características urbanísticas moi 
deficientes. Dito acceso que sorprende polo rotundo da súa formulación, e polo nulo tratamento 
paisaxístico, non está integrado na estrutura da cidade e moito menos humanizado. A 
confluencia coa traza da vía ffcc. incide máis negativamente no estado de todo o corredor e no 
seu abandono e certa decadencia urbana, marcada nalgún dos barrios do propio centro urbano da 
cidade (inmediacións da Via Norte), pero recoñecendo así mesmo a existencia de certas paraxes 
cun claro atractivo pola conservación de estruturas case que rurais no entramado máis 
consolidado da cidade. 

As vías de penetración da costa, tanto por Chapela, como por Travesía de Vigo, presentan unha 
sección quizá insuficiente, pola concordancia de moitos tipos de actividades, e polo tráfico de 
acceso á cidade que soportan. De feito no caso da entrada dende Chapela, trátase do antigo 
percorrido do tranvía, onde por outra banda a intensa urbanización do entorno reduciu 
considerablemente a capacidade nominal do percorrido.  

Como nodos principais de distribución neste sector pódese citar o de Isacc Peral dado que 
permite a interconexión directa entre a A-9 co Porto de Vigo – Guixar, e cos distribuidores 
xerais da cidade (rúas de Garcia Barbón, e Areal – túnel de Beiramar). A apertura de dito 
enlace, que permite ademais o enlace directo entre o porto e a A-9 supuxo unha mellora 
destacable do mapa de tráfico dun importante sector da cidade. A conexión en proxecto entre o 
tramo de túnel en servizo e o nó de Isacc Peral, mediante a prolongación do túnel de Beiramar, 
pode representar un incremento no uso do enlace, rebaixando o tráfico nos corredores de 
superficie, e facilitando a remodelación urbana do fronte do Areal, que se pode configurar xunto 
coa Praza de Compostela, como un parque liñal dentro do núcleo central da cidade. 
Complementariamente, dita actuación pode converter como por outra parte xa se está 
detectando, o uso de Beiramar como un corredor non de circunvalación pero si de distribución 
xeral da cidade, dende o norte ao sur da mesma, o que resulta interesante de cara a 
humanización doutros corredores paralelos (Pi i Margall, Camelias...). 

 ACCESOS Á CIDADE POLO SUR-OESTE 

No sur, e tamén polo lado da costa, efectúase unha dobre saída cara os municipios de Nigrán e 
Baiona, por unha parte a través da estrada autonómica C-550 a Nigrán, que nace preto do 
Polígono de Balaidos, e por outra banda mediante o antigo trazado do tranvía a Baiona, a PO-
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235 (Ricardo Mella, Estrada da Costa). A estrada C-550 soporta preto da cidade un intensivo 
uso comercial – industrial; a PO-235, un unifamiliar – residencial, e tamén parcialmente 
comercial industrial. É importante neste sector recalcar a funcionalidade da Avda. de Castelao e 
Europa, que serve de acceso á zona de praias de Samil, dende o centro urbano da cidade. 

Tanto a C-550 como a estrada da Costa soporta niveis de urbanización intensos ao longo das 
súas marxes, ademais dun tráfico puntual considerable, por ser accesos exclusivos dende ás 
areas residencias de Nigran e Baiona (sen considerar a autoestrada do Val Miñor). A capacidade 
dos corredores é moi limitada, non só por ser dunha sección en única calzada, senón pola 
mesma presencia das edificacións a carón mesmo da calzada, e cruces co viario local sen regular 
dunha forma eficiente. O intenso uso das vias de acceso como soporte das novas edificacións, 
tal como se comentou con anterioridade, xerou neste caso unha situación irreversible no que 
respecta á recuperación da funcionalidade básica respecto do tráfico de acceso, que en todo caso 
haberá que canalizar sobre outros corredores máis liberados, que permitan unha maior 
vertebración de todo o sector sur da cidade. Neste caso o artellamento a través do vial da 
Universidade podería resultar interesante. 

De forma parcial, para o tráfico de longo percorrido, a apertura do corredor do Val Miño resolve 
en gran medida a accesibilidade dende todo o sur de Vigo, anque o percorrido afastado fai 
dubidosa a captación de tráficos que non sexan de paso. No seu caso a mellora da 
interconectividade xeral en cada un dos nodos existentes, entre a dita vía de alta capacidade e o 
viario local, por exemplo, no caso da Estrada da Universidade, pode permitir unha mellora 
palpable da mobilidade da zona. Tamén ó inicio e posta en servizo do chamado “segundo 
cinto”, pode servir de forma eficiente para un mellor reparto do tráfico en todo o sector, Ao 
interconectar de forma mais directa o rururbano có centro da cidade (precisamente dentro do 
triángulo formado entre o Segundo Cinto, a Estrada da Universidade, e a Autoestrada do Val 
Miñor se está a desenvolver o Parque Tecnolóxico de Zona Franca. 

 ACCESOS Á CIDADE POLO SUR-LESTE 

Cara o interior galego entra polo Val do Lagares na zona de Sardoma a N-120 (A-52), 
confluíndo na Avda. de Madrid, un dos viais con maiores tráficos dentro da cidade. Pasa os 
montes do sur do municipio mediante un trazado moi estricto, con fortes pendentes, e 
características técnicas moi axustadas (aproveitando gran parte da traza da antiga N-120), e 
entra na cidade despois de atravesar o Val do Lagares cunha sección sen humanizar, e 
funcionalmente discutible, con nós de distribución case que no interior do núcleo consolidado, 
tanto na Estación de Autobuses, para enlazar de forma deficiente cara o Primeiro Cinto (oeste), 
como coas Avda. de Gregorio Espino e Martinez Garrido (leste); como na Praza de España, 
conectando có viario básico da cidade (rúas da Gran Via, Pizarro, etc.). 

O vial da Universidade e a Estrada de Vincios PO-330 soportan unha funcionalidade similar, 
cara o municipio de Gondomar, máis ao oeste da Avda. de Madrid. Ditas vías conectan tanto 
coas parroquias da zona sur (Zamáns,etc) como co importante equipamento da Universidade de 
Vigo (Campus de Marcosende), así como con outras poboacións interiores da área 
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metropolitana (Gondomar, Porriño,...). Ambas vías pódense considerar como continuación da 
Avda. de Castrelos (preto do parque, e de Balaidos). 

 OUTRAS VÍAS DE ACCESO E VERTEBRADORAS 

Secundariamente existen outras vías tamén de certa importancia, como a Avda. do Aeroporto N-
556 e a estrada de Redondela polo interior N-555. A primeira urbanizada nos últimos anos; e a 
segunda nun estado claramente deficiente, dado que conserva parámetros técnicos xa 
desfasados, anque cabe recoñecer que na práctica os tráficos actuais na vía non son abondosos, 
en parte debido o estado do vial. 

No mesmo sector tamén é de suliñar a Estrada de Cabral, que conecta Ramón Nieto co 
Aeroporto, a través da antiga liña de tranvía de Cabral, cun fermoso percorrido a carón do cauce 
do Lagares (neste último caso a vía é de propiedade municipal). 

• REDE DISTRITAL OU ZONAL. A CIDADE CENTRAL. VÍAS PRIMARIAS E 
DISTRIBUIDORAS DENTRO DA TRAMA URBANA DA CIDADE 

Dentro da cidade o viario configúrase a través do rueiro existente, cunha gradación onde 
intervén tanto as características das seccións transversais dos diferentes treitos das vías, como a 
súa traza e conectividade. Neste papel ten unha importancia fundamental a interconexión 
respecto dos centros urbanos xeradores de viaxes, e en concreto a relación entre determinadas 
vías exteriores e os equipamentos básicos da cidade, tanto públicos como privados. 

Neste grupo de vías pódese incluír tanto as que teñen unha funcionalidade de penetración como 
as de circunvalación e vertebración interna da cidade. As vías de penetración nacen das vías de 
comunicación principais ou arteriais, citadas nos anteriores apartados.  

Non se vai facer neste apartado unha análise pormenorizada de todas e cada unha das vías. Sen 
embargo si se pode contemplar certas ideas xerais sobre este tipo de viario. 

Cabe separar en canto a funcionalidade do viario aquelas vías que teñen unha funcionalidade de 
penetración da trama urbana, daquelas que soportan máis unha función distribuidora. 

As vías máis representativas “de penetración ou radiais” da trama urbana teñen en xeral un 
protagonismo de primeira magnitude á hora de explicar a mobilidade a escala municipal, ao 
artellar de forma coherente grandes sectores da cidade, ou mesmo a totalidade da mesma. A 
terminación da N-120 na Avda. de Madrid, dende o Seminario ata a Praza de España, con IMD 
superiores os 60.000 veh/día, reflicte o peso da dita vía dentro do esquema de mobilidade da 
cidade. 
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Figura 7. Foto aérea da zona da Gran Vía, e Avda. de Antonio Palacios. Fonte: Xerencia de 
Urbanismo 
Respecto dos eixes principais, prolongación dos corredores de entrada da cidade, cabe salientar 
diversos temas. 

No Norte xorden os viais xa en parte comentados: Travesía de Vigo (sección 2+2, edificación 
en rueiro pechado e altura); Sanjurjo Badia (1 calzada, edificación rueiro pechada en altura); 
autoestrada A-9, que non ten unha transición clara entre viario xeral e local, entra ás mesmas 
portas do núcleo urbano sen diferenciación do tratamento da vía, polo que non é como tal unha 
vía urbana, senón un corredor de penetración, ou rede arterial. Polo que respecta a viais cunha 
funcionalidade máis limitada pero importantes a escala municipal cabe sinalar a Avda do 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 385 -  
 

Aeroporto N-556 (1 calzada, con edificación unifamiliar nos bordos). 

Polo sur, sur-leste: o tramo final da N-120 pola sinalada Avda. de Madrid (s 1+2+2+1), cun 
tratamento a lo menos discutible no aspecto de funcionalidade do vial (pénsese nas entradas e 
saídas cara o Primeiro Cinto); a Antiga Estrada de Madrid, a rúa Ramón Nieto (estrada de 
Castela, 1 calzada, con edificación en rueiro pechado e altura, parcialmente consolidada nos 
bordes); e tamén cabe suliñar un vial importante a escala municipal que é a Estrada de Cabral 
cara o Aeroporto, así como o vial que partindo de Ramón Nieto vai cara a Universidade (PO-
7005). 

Polo sur-oeste, cara a zona de praias, destaca a C-550 e Avda. de Florida, así como a Avda. 
Europa e Castelao. En ambos casos unha vez traspasados os límites da trama urbana presentan 
unha sección reducida. Tamén son importantes tanto a estrada de Vincios PO-330, como a da 
Universidade, pola conectividade que permiten neste momento, e sobre todo no futuro coa 
apertura do Segundo Cinto. 

Por outra parte e complementariamente as vias principais anteriormente sinaladas, existen outras 
vías que uniforman a rede, e reparten o tráfico dentro da cidade. Son importantes entre outros os 
eixes de Beiramar, García Barbón, Gran Vía e Primeiro Cinto (xunto con Gregorio Espino e 
Martinez Garrido), en sentido lonxitudinal á trama urbana, e paralelo a costa. Dentro do propio 
núcleo destacan tamén os eixes de Camelias – Venezuela e Pi i Margall (este último con 
Policarpo Sanz) . 
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Figura 8. Distintos tipos de vía dentro da trama urbana. Arriba, Avda. de Citroen e Gran Vía; 
medio rúa Urzaiz e Jenaro de la Fuente; abaixo, rúa Numancia no Calvario. 
Perpendicularmente o anterior esquema, “cosendo a trama imposta por estas vias e as radiais”, 
pódese suliñar a importancia da Avda. Buenos Aires, Urzaiz, Avda. da Coruña, Avda. de 
Castrelos, a conexión Bouzas-Zona Franca, e a menor escala algunhas rúas do centro urbano, 
como Marques de Alcedo, e Hispanidade. 

A rede anterior resposta no seu deseño a dúas realidades que se conxugan de forma 
particularmente intensa dentro de Vigo, a realidade topográfica da cidade, e o seu 
espectacular crecemento urbano, focalizado sobre todo nas últimas décadas. Por unha parte a 
difícil topografía que o Monte do Castro impón no centro da cidade configura a rede viaria, 
primando os percorridos paralelos á costa, a media ladeira, fronte aos perpendiculares que en 
xeral teñen graves inconvenientes de pendentes. De feito a cidade presenta unha deficiencia en 
canto a disposición e número de vías perpendiculares á costa, sobre todo no núcleo central, dada 
a dificultade técnica de solventar os ditos percorridos sen unha planificación rigorosa do 
territorio. Os percorridos de subida son limitados, e nalgún caso indirectos, e pouco claros para 
o “forasteiro” (por exemplo rúa Falperra). Os mellor resoltos respostan a unha perspectiva 
ambiciosa en canto a seu trazado, sendo máis resultado de obras e aperturas de rúas feitas a 
instancia dos poderes públicos, tanto no relativo a infraestruturas de acceso (p.e. Urzaiz), como 
de apertura de zonas para a edificación (Gran Vía). A rede viaria sofre dunha falla de estrutura 
tamén polo rápido crecemento da cidade, o que se reflicte de forma especialmente clara en 
certas zonas da cidade, como nos barrios de Lavadores, Calvario, etc.  

• VIARIO LOCAL. O CENTRO DA CIDADE, AS PARROQUIAS E A ZONA 
RURURBANA 

Respecto do viario local non cabe realizar ningún listado particularizado polo abondoso da súa 
estrutura e configuración. Cabe tratar este viario dunha maneira conxunta en canto a 
caracterización e problemática. 

Este viario solventa a accesibilidade dos rueiros do núcleo urbano, e na periferia a consolidación 
da estrutura dispersa do territorio. Por unha parte Pódese agrupar en aquelas vías que foron 
froito dun proceso planificado e por outro aquelas vías que máis se fundamentaron nunha 
realiñación e ampliación de antigos camiños. 
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Viario deste tipo, que pertence á trama urbana, xorde por exemplo en amplas zonas do Ensanche 
da cidade cunha trama ortogonal e en cuadrícula. Tamén se atopa nalgunha zona de expansión 
da cidade, por exemplo no viario paralelo a Gran Vía, tamén cun tipo de viario ordenado e 
planificado. 

De forma oposta aos anteriores casos, existe un viario cunha estrutura menos ordenada e máis 
difusa, que resposta máis a unha ampliación en canto a aliñacións de vías anteriormente 
existentes dentro do núcleo urbano; existen exemplos na zona do Calvario, entre Travesía de 
Vigo e Sanjurjo Badia, na zona de Pizarro, etc. Xeralmente son sectores cun aproveitamento 
urbanístico por debaixo dos terreos máis próximos a viarios consolidados, e que conservan 
dentro da cidade unha estrutura non totalmente urbanizada (carencia dalgúns servizos, alumeado 
escaso...). As características deste viario en xeral son suficientes dende o punto de vista do 
servizo interior as zonas onde se implanta, sen embargo á súa funcionalidade noutro tipo de 
prácticas (p.e. aparcadoiro de vehículos das zonas máis consolidadas, atallos, viario principal) 
provoca friccións entre o seu uso e o limitado da súa tipoloxía (por exemplo prolongación de rúa 
Andalucía, por Pizarro). En parte a estrutura desta rede resposta á aplicación de ordenanzas de 
edificación directa sen unha reparcelación previa dos predios, polo que a estrutura urbana 
conserva a traza dos antigos camiños, onde se efectuou, e non na maneira precisa en moitos 
casos, unha ampliación de seccións mediante cesións directas dos predios colindantes. 

Noutra banda, na periferia da cidade, tamén existe un viario non estruturado, pero nun grao 
aínda máis extremo. As vías e camiños veciñais que circundan a pe riferia, o viario do rur-
urbano da cidade, carece duns parámetros técnicos limitados, que permiten unha maior 
adaptación o terreo pero minoran a capacidade real da vía. É curioso o dato que en xeral este 
tipo de vías non presentan problemas funcionais mentres o aproveitamento medio dos terreos se 
sitúa nos termos “relaxados” do residencial unifamiliar extensivo, co fraccionamento da 
propiedade propio da zona, anque precisamente actuacións puntuais, e o seu uso para outra 
funcionalidade non tan local, provoca importantes efectos, que incluso inflúen sobre a 
seguridade vial de certos treitos (baixada a Ponte, rúa Manuel Álvarez, etc). Sen embargo a 
xestión deste tipo de vía é en extremo difícil, debido a que calquera tipo de ampliación é case 
que imposible de materializar ao afectar a múltiples predios e propiedades que chegan a beira 
das rúas e camiños. 

• O USO DA REDE VIARIA. ANÁLISE DAS INTENSIDADES DO TRÁFICO. A 
ESCALA METROPOLITANA E URBANA 

Con obxecto de concretar a importancia de cada unha das vías consideradas, se pódense seguir 
varias estratexias. Por unha parte no apartado anterior, listáronse as vías segundo a súa 
funcionalidade no esquema urbano e territorial da cidade de Vigo, estructurándose tendo en 
conta cadansúa funcionalidade no esquema de mobilidade. Sin embargo á anterior clasificación 
peca de certa subxectividade, e neste procedemento de caracterización convén a consideración 
de parámetros técnicos que aborden a funcionalidade da rede de forma obxectiva, como pode 
ser as intensidades de circulación tanto horarias como diarias, as velocidades, parámetros de 
accidentalidade, etc.  
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Sen entrar nunha análise pormenorizada, o cal podería resultar un tema interesante para un Plan 
Director do Tráfico, cabe argumentar a importancia da confrontación dos diferentes parámetros 
que regulan o tráfico dende diferentes puntos de vista. En concreto os datos recollidos dende a 
sala de tráfico do Concello permiten certas análises comparativas no comportamento cotián do 
tráfico; mágoa que ditos datos por incompletos, debido a unha falla de conservación das 
estacións de aforo, non permitan unha análise máis particularizada.  

Por outra banda, os datos relativos ao uso do transporte público e a súa análise, proporciona 
outra vía importante de cara á concepción global do tráfico. Ditas consideracións conxuntas 
reléganse a un apartado concreto que ha de tratar sobre da mobilidade xeral no municipio. 
Nestas liñas tratarase da importancia relativa de certos corredores dentro da cidade, segundo a 
IMD (intensidade media diaria) que presentan, tamén tendo en conta a súa funcionalidade xeral 
dentro da rede viaria. 

 INTENSIDADE E USO NOS ACCESOS Á CIDADE 

Nos viais perimetrais destaca pola súa importancia a autopista do Atlántico (A-9). Na dita vía tal 
e como se apunta, a maior circulación prodúcese no tramo entre a Ponte de Rande, e o 
intercambiador de Teis con 49348 veh/día, o que constitúe a maior densidade de circulación de 
tódala A-9, e que destaca sobre todo no que respecta a subida cara Teis por ter unha sección de 
dous carrís por sentido, cunha pendente lonxitudinal forte. Conclusións doutro orde dedúcense 
dos datos da circulación neta que entra e sae cara ao Morrazo que é superior aos 15904 veh/día 
(polo menos ten que acadar esta cifra dos datos que se desprenden da análise, anque pode ser 
maior); a importancia do tramo de entrada a Vigo por Teis con 44571 veh/día, é tamén 
importante o movemento entre dita entrada e o ramal de circunvalación da A-9, con 10220 
veh/día. Da interpretación que se pode facer das IMD en dito nodo despréndese que 34351 
veh/día se moven entre Rande e a Cidade, mentres que 14997 veh/día se desvían entre Rande e 
Puxeiros (en total cos 10220 veh/día sinalados, son ós 25217 veh/día, que circulan polo ramal 
cara a Puxeiros). 
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A evolución do tráfico no corredor tamén reflicte unhas porcentaxes crecentes, tal vez impelido 
en parte pola positiva evolución económica dos últimos anos. A evolución da IMD entre o 1999 
e o 2000 foi do 4,6%, e no período acumulado entre 1996 e o 2000 do 7,3 % (na última cifra 
prodúcense o dito crecemento debido en parte á incorporación de novos tramos de autoestrada). 

Respecto da evolución do tráfico ó longo do ano sinalar que no caso da A-9 os movementos 
concéntrase máis nos meses do verán (Xuño 104.7% respecto da media, Xullo 119.9%, Agosto 
125.2%, Setembro 107.9%), fronte aos demais meses que presentan IMD por debaixo da media 
(agás Outubro có 100.5%). O mesmo ocorre no caso de Autoestradas de Galicia (coa A-57 e a 
A-55, xuntas).118 De feito pola propia configuración da zona obxecto da análise é de esperar 
que a dita concentración se acentúe, debido ao próximo da zona de praias. 

En canto ao resto das estradas da RIGE119, rede de interese xeral do estado, destacan a N-550, 
que non toca o municipio, pero sen dúbida intervén no panorama do tráfico metropolitano, con 
índices que van dende os 23047 veh/día de Vilaboa (aforo PO-35-2, pk 130.0) , ata os 31932 
veh/día en Porriño (PO-9006-2, pk 157.9). Na zona da A-52, á altura de Ponte Caldelas (PO-
9161-1) circulan 15541 veh/día, e no mesmo corredor, pero no cruce coa N-120, xa na entrada 
do termo municipal increméntase a dita cifra ata os 35696 veh/día no lugar de Puxeiros (PO-
9047-3), e os 45227 veh/día na entrada de Vigo (PO-9130-1, pk 664.3). Respecto doutras vías 
da mesma rede que teñen unha importancia menor, pero conservan o carácter de ser 
                                                 
118  Fonte Memoria do grupo ENA, ano 2000 
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vertebradoras dunha ampla zona do municipio, ou da área inmediata, están a N-555 a 
Redondela, con 5875 veh/día de media (PO-116-3, pk 1.5), e da estrada do Aeroporto, N-556, 
con 10101 veh/día. Complementariamente ao acceso dende a A-9, da estrada nacional dende 
Redondela pola cota, N-552, á altura de Chapela (estación PO-42-1) verifícase unha IMD de 
17522 veh/día, con 6,2% de vehículos pesados. 

Das estradas dependentes da Xunta de Galicia cabe destacar o tráfico de entrada dende o sur da 
cidade, o que é lóxico debido ao alto grao de sesenvolvemento residencial de toda a zona 
costeira, tanto en Nigrán como en Baiona e Gondomar. A estrada da costa (PO235) ten unha 
IMD de 10042 veh/día120, a C-550 acada os 15584 veh/día, e a estrada de Vincios PO-330 
aproxímase ós 10570 veh/día. Tamén é importante sinalar o uso da PO-332 dende Nigrán ata 
Porriño, como unha estrada de interconexión perimetral na área metropolitana, que permite a 
relación entre os municipios limítrofes sen ter que entrar o tráfico dentro do núcleo consolidado 
de Vigo. Os tráficos desta vía perimetral, anque máis reducidos que nos anteriores casos, 
demostran a dita funcionalidade, sobre todo se se considera o baixo índice de poboamento 
medio da zona semi-rural do corredor; entre o tramo de Nigrán – Gondomar 5765 veh/día, entre 
Gondomar e Vincios do orden de 7542 veh/día, e entre Vincios e Porriño 5513 veh/día. As IMD 
en 1993 eran, de 8914 na PO-235, 14440 na C-550, e de 11029 veh/día na PO-330. O 
crecemento do tráfico é máis que evidente a pesares da apertura da A-57 (xa se comentou que 
dita autoestrada funciona máis como vial de circunvalación que de acceso), e unicamente é 
estraño o dato do tráfico da estrada de Vincios (PO-330) que parece reducirse no intervalo 
temporal analizado, o que se pode explicar pola apertura do vial case paralelo de acceso á 
Universidade dende Castrelos (estrada da Universidade), que nos últimos anos está a restar 
importancia á estrada de Vincios, polas súas mellores condicións de circulación. 

 INTENSIDADE E USOS NO VIARIO INTERIOR DA CIDADE 

Respecto da evolución do tráfico nas vías internas á cidade, cabe reseñar os datos 
correspondentes ás principais vías que vertebran e proporcionan a meirande accesibilidade cara 
ó núcleo121. Seguindo o esquema da anterior análise realizase un percorrido polas principais 
vias das que se dispón dunha mínima información. 

A accesibilidade dende o norte, por Garcia Barbón, á altura de Guixar cara a Isacc Peral, é de 
18500 veh/día (aforo nº200, setembro 2001). No mesmo punto en dirección saída, cara a Teis, 
ascende a 16200 veh/día. (aforo 235). As correspondentes circulacións na Travesía de Vigo son 
de 19546 veh/día en sentido entrada da cidade (aforo nº 309 max. 7/9/01, cunha intensidade 
horaria máxima de 1278 veh. ás 14:00), descoñecendo o tráfico no sentido contrario polo mal 
funcionamento do aforo 308. Na rúa Aragón vía complementaria á anterior, os datos en sentido 
Troncal acadan.  

aos 9650 veh/día (nº 306 en Febreiro). Ditas vías reflicten sobradamente a complementariedade 
                                                                                                                                               
119 Os datos que se toman son os correspondentes a rede de aforos de Fomento, para o ano 1999 
120 Fonte: mapa de tráfico das estradas da Comunidade Autónoma de Galicia 1999 
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da rede viaria, dado que as obras de Travesía de Vigo impeleron unha porcentaxe considerable 
de tráfico cara a rúa Aragón ata duplicar esta última os IMD correspondentes (en Setembro do 
orde dos 18000 veh. en sentido Troncal). Antes do cruce dos Choróns, na mesma travesía de 
Vigo, a IMD é de 7250 veh/día (nº 4). O movemento inverso non está claramente anotado 
debido o fallo das distintas estacións de aforo. O anteriormente sinalado, reflicte o carácter 
distribuidor que ten a circulación por Travesía de Vigo; por unha parte o tráfico para o centro 
desvíase cara a Via Norte, con 13700 veh/día (medidos en Setembro, 7/9/01 laborable, dato 
elevado por mor das obras de Travesía). Noutra parte cara os corredores de Alcalde Gregorio 
Espino, 7600 veh/día (nº28) y 7900 en sentido contrario a Jenaro de La Fuente (nº19), e 
Martinez Garrido con 9000 veh/día (nº25), de 8700 (nº22, en sentido cara a Jenaro de la 
Fuente). 

                                         
                         Figura 9. Esquema do sistema de control do tráfico e estacións de aforo na zona centro 

Na parte sur da cidade o panorama a grandes trazos resposta aos mesmos criterios de 
ordenación, con viais de gran capacidade radiocéntricos en torno a praza de América. A análise 
dos conteos nos puntos máis importantes da rede  faise case que imposible debido a que gran 
parte dos aforos non están operativos. Os principais movementos danse en torno a Avda. de 
Castelao, Avda. de Citroen, de Fragoso e Florida, Avda. de Castrelos xunto con Tomas Alonso, 
e Beiramar. Os nodos máis sobrecargados son os de Praza América, distribuíndose parte do 
tráfico pola Avda. da Coruña, e Gran Vía, ase como cara a Camelias e Pi e Margall, dende a 
mesma Praza América. 

Dentro da cidade destaca tanto o túnel de Beiramar, como os corredores interiores de Pi i 
Margall (nº 231, 13600 veh/hora sentido Praza América, e nº 230, 4000 veh/hora, no sentido 
contrario), e Camelias (nº 221, 18500 veh/día, en sentido Praza do Rei; e nº 222, 8000 veh/día 
en sentido contrario). Nestes corredores cabe sinalar que un dos sentidos de circulación queda 
restrinxido en cada rúa como carril bus e taxi, sendo cara ao Centro-Porta do Sol en Pi i 
Margall, e en sentido Praza da Independencia, en Camelias. Pola tanto xógase cunha 
complementariedade entre ditas rúas, tanto no tráfico privado como no público, acadando o 
último cifras de circulación elevadas (o de Pi i Margall, sobre todo, dado que toda a circulación 
conteada corresponde ao transporte público, ata 4000 veh/día). Dentro deste conxunto de vías, 

                                                                                                                                               
121 Os datos de aforos no centro da cidade, corresponden os proporcionados pola Sala de Tráfico do Concello de 
Vigo. 
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destaca, pola súa importancia dentro do esquema viario distribuidor da cidade, a Gran Vía. 

A Gran Vía acada os meirandes niveis de tráfico de ata 23400 veh/día (nº403) en sentido Praza 
de España, dende Venezuela, e de 26000 veh/día en sentido contrario no mesmo tramo. Tamén 
neste caso pola falla de diversas estacións de aforo é imposible o tratamento detallado de cada 
treito, e en concreto do tramo dende a Praza de España, e a da América. A Gran Via ten como 
nodos máis importantes o de Praza América ao sur (conectando coas vías de acceso do sur, 
Castelao, Coruña, Fragoso, Florida, Castrelos; mais ao norte con Hispanidade), no tramo central 
coa da Praza de América conectando coa Avda. de Madrid con 30000 veh/día en sentido saída 
(nº 410, anque pode non medir os tráficos de todos os carrís de circulación), e de 25000 veh/día 
en sentido contrario (n409, e o mesmo comentario), e con Pizarro cara a Lavadores, e Marques 
de Alcedo, cara a améndoa central ; e o norte no cruce de Urzaiz, conectando co viario central 
da cidade, e co acceso da A-9. 

Vóltase a sinalar o deficiente estado da rede de aforos permanentes en moitas vias da cidade, 
sen dúbida como consecuencia das obras, do cableado principalmente, efectuadas nos últimos 
anos. Sin embargo tamén cabe dicir que a rede de aforos está desfasada como consecuencia das 
modificacións realizadas na circulación no viario da cidade, en parte debido a algunhas das 
propostas que se levaron a cabo seguindo as pautas marcadas polo Plan Director de Tráfico, e 
noutra parte, pola apertura de novas vías, sirva de exemplo os sentidos únicos de moitas rúas en 
substitución dos dobres sentidos (rúas Vazquez Varela, Pizarro, Castrelos, etc.), como a apertura 
do primeiro cinto de circulación. Nos anos próximos haberá que facer un meirande esforzo con 
obxecto da posta o día da rede, e a súa instrumentalización como un sistema experto que axude 
a canalizar o tráfico de vehículos motores de Vigo. 

• SEGURIDADE VIAL 

A seguridade vial é un tema crítico a tratar na revisión do Plan Director de tráfico, que non neste 
diagnóstico. Verdadeiramente a raíz das frecuencias e localizacións de accidentes nas vías 
periurbanas e nas vías do núcleo parece reflectirse, tal e como se anota nos xornais, unha 
incidencia superior desta casuística na área de Vigo, en comparación con outras cidades do 
mesmo tamaño.  

Diferentes problemáticas que afectan á rede viaria poden influír negativamente respecto do 
fenómeno, anque non de forma determinante se se toman de forma illada. Por unha parte, en 
certos casos o tratamento urbanístico e características de trazado das vías podería non axustarse 
á funcionalidade que soportan os viais; na actualidade existen proxectos para a mellora do 
trazado da N-120 no treito Vigo – Porriño. 

A propia sobrecarga de vehículos pesados que soportan algunha das vías do núcleo urbano, pola 
inexistencia de corredores de penetración, inflúe negativamente tanto no apartado Medio 
ambiental, como no apartado de Seguridade Vial, pola conflictividade que ditos vehículos xeran 
sobre o fluxo do resto dos vehículos, e sobre o peón. Dentro da cidade a propia configuración da 
rede permite o percorrido de certos movementos a través de viais que non teñen as 
características adecuadas como para soportar a intensidade de tráfico e a velocidade que o final 
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se verifican. 

 

• A MOBILIDADE XERAL DA CIDADE DE VIGO, ANÁLISE DA SITUACIÓN 
ACTUAL 

INTRODUCCIÓN. ANÁLISE DO PLAN DIRECTOR DE TRÁFICO DO 1998 

O actual plan de tráfico data de 1998, e aproveita o estudio de mobilidade feito no 1993. O 
Plan estudia en concreto o que ocorre no termo municipal de Vigo, anque toma en consideración 
os temas que afectan á mobilidade a escala metropolitana cun total de 64 zonas de estudio, entre 
elas, os municipios de Baiona, Cangas, Gondomar, Moaña, Mos, Nigrán, Porriño, Redondela, 
Soutomaior e Tui. 

No estudio de mobilidade de 1993 contabilizábanse da orde dos oitocentos corenta e catro mil 
desprazamentos ao día, do que 44% eran a pé e o resto en medios mecánicos, 
predominantemente en vehículo privado. A demanda de mobilidade concentrábase no núcleo 
central da cidade, e na relación de dito núcleo coa chamada coroa periurbana (parroquias 
perimetrais), e cos núcleos habitados da área metropolitana (este é un movemento importante). 

O aparcamento caracterizábase polo reducidísimo índice de rotación na zona regulada pola 
ORA (menor do 20%), a intensa ocupación (95%), e o alto incumprimento da normativa en 
canto o pago do estacionamento (77% sen tiquet). Estas porcentaxes incluso se agraan no caso 
de considerar en exclusiva a zona asociada ao núcleo central da cidade. 

Neste mesmo estudio valorábase o índice de saturación do viario, establecéndose no corredor de 
Porta do Sol, Elduayen, e Pi i Margall no 100%; no eixo de Camelias entre o 65 e 80%, e no de 
Beiramar en 65% (a posta en servizo do túnel permitiu acadar unha maior fluidez nesta rúa). 
Ademais  sinálase dentro do centro da cidade a conxestión do eixo da Gran Vía, incluíndo a 
Praza de España e a Praza de América. 

Os principais problemas detectados no Plan, apuntan as seguintes causas: condiciones de 
sobresaturación, viario con dificultade de conectividade, e concentración de itinerarios 
básicos; falla de cintos perimetrais de circunvalación; problemática de indisciplina de 
aparcamento, etc. 

Anque gran parte dos problemas que se sinalan foron consecuencia dunha topografía difícil 
unido a un crecemento desaxustado e rápido da trama urbana, apúntanse unha serie de medidas 
que en gran medida poden resolver ou atenuar as actuais condicións do tráfico, entre elas: 
percorridos máis claros e diferenciados, sentidos únicos nas rúas (rebaixar a complexidade nos 
cruces), control do aparcamento, etc. 

As propostas de reordenamento pasaban por unha serie de obxectivos xenéricos entre os que 
se atopa a limitación do tráfico rodado no centro, e a reordenación do tráfico en determinados 
corredores, instaurando sentidos únicos de circulación, así como a peonalización do centro da 
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cidade. 

As propostas máis interesantes do Plan de Tráfico, para a zona centro, que é a máis estudiada, 
pasan pola reordenación do tráfico nos eixos fundamentais, e principalmente en Camelias e 
Pi e Margall. No caso de Camelias se avoga por un sentido único (e a incorporación dun carril 
bus no contrario), deseño que se acada nos últimos anos. En Pi i Margall, a proposta do Plan de 
tráfico (proposta nº 1 e 2 ) incide na necesidade de enfrontar os tráficos á altura de Falperra co 
obxecto de que a vía unicamente se utilice como viario local, xerando unha rotación en torno ao 
sector alto do núcleo (incluído parte do ensanche de principios de século) que abranguería don 
Bosco, e Policarpo Sanz. Este deseño é sen dúbidas moito máis restrictivo que a configuración 
actual da circulación, anque se implantan tamén en Pi e Margall, como no caso de Camelias, un 
sentido único de circulación cun carril bus en sentido contrario (complementario do que existe 
en Camelias). 

Todas as actuacións comentadas se complementan mediante o deseño de percorridos peonís, 
incorporando en puntos de difícil topografía o uso de escaleiras mecánicas. A longo prazo 
propúñase un esquema circulatorio onde o principal protagonista no centro era o peón, e por 
conseguinte restrinxíase o tráfico na maioría das rúas a un tráfico local. 

Fronte a deficiencia do número de prazas de aparcamento falábase dun mellor control das prazas 
existentes, do cumprimento do regulación da ORA, e da construcción dalgún novo aparcadoiro 
soterrado nalgunhas zonas da cidade, por exemplo no centro na zona da praza de Compostela 
(neste sentido na actualidade xa está en funcionamento o aparcadoiro da Praza da Estrela, e está 
asinado un convenio con Zona Franca para a construcción dun aparcamento debaixo do Areal, 
cunha capacidade superior as 500 prazas, así como na zona de Pizarro e o Calvario). 

Máis recentemente e coma consecuencia da análise incluida na proposta de reordenación das 
liñas de transporte público efectuouse unnha nova análise da mobilidade, cunha perspectiva 
máis restrinxida pero sin embargo moito máis recente (Estudio de Mobilidade 2000, 
VITRASA). Dito estudio trátase de forma sucinta ao tratarse a mobilidade conxunta na cidade. 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DA POBOACIÓN 

A mobilidade da poboación ven condicionada en gran medida pola situación relativa da 
residencia habitual respecto aos lugares os que se despraza frecuentemente ou puntualmente. 
Tamén pode relacionarse co lugar de residencia outras variables, como son o grao de 
motorización ou o tipo de aparcamento. Esta análise pretende ligar os hábitos de mobilidade do 
cidadán co seu perfil socioeconómico e máis aínda cos deus desprazamentos entre zonas 
definidas da área de Vigo. Por todo isto, co obxectivo de facilitar unha lectura xeral dos 
desprazamentos na área metropolitana, realizouse unha agregación de macrozonas nas coroas 
circunscritas ao centro histórico de Vigo. 
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Distribución de Macrozonas por Coroas 
CENTRO COROA 1 COROA 2 COROA 3 
10 Centro histórico 40 Bouzas 72 Candeán  98 Exterior 
20 Castro 50 Castrelos 81 Evade 99 Exterior 
30 Camelias 60 Teis 83 Universidade   
  71 Calvario 90 Samil   
  82 Zona Franca     

Nota: As macrozonas corresponden ás definidas no estudio de mobilidade 2000 
 

Considerouse que o centro de Vigo está composto pola unión das macrozonas 10 ( centro 
histórico), 20 ( Castro ), 30 ( Camelias ). O centro, así considerado alberga unha poboación de 
100.797 persoas, o que significa o 34,54% da poboación residente no municipio vigués e o 
22,46% da súa área metropolitana. 

A Coroa 1 agrupa os distritos incluídos na cidade consolidada pero que non forman parte do 
centro urbano.   Neste eido está integrado polas macrozonas 40 ( Bouzas ), 50 ( Castrelos ), 60 ( 
Teis ), 71 ( Calvario ) e 82 ( Zona franca ). A súa poboación e de 125.885 habitantes. O que 
significa o 43,14 % da poboación do termo de Vigo e o 28,05 % da súa área metropolitana.  

A Coroa 2 inclúe as parroquias do termo municipal de Vigo, o denominado territorio rururbano, 
Está formada polas macrozonas 72 ( Candeán ), 81 ( Beade ), 83 ( Universidade ) e 90 ( Samil ). 
A poboación residente nesta coroa é de 65.105 persoas (22,31% do municipio e o 14,41 % da 
área metropolitana. 

Finalmente a Coroa 3 ( Exterior ) está integrada polos municipios exteriores ao termo municipal 
de Vigo pero que forman parte da súa área de influencia. Hai que sinalar que a fiabilidade dos 
datos referidos á coroa 3 é menor polo que os datos son igualmente máis reducidos, non téndose 
realizado, por exemplo, ningunha enquisa domiciliaria nestes municipios. 

A caracterización da poboación de Vigo en función da coroa na que se asenta a súa residencia 
achega unha maior comprensión da mobilidade no municipio.  

Na enquisa domiciliaria levada a cabo en Vigo no ano 2000, contabilizáronse un total de 96.768 
fogares no ámbito das tres coroas máis internas. A súa distribución indica en valores absolutos, 
un número de vivendas moi similar nas coroas central e primeira, constituíndo entorno ao 40% 
do total en cada unha delas. Polo contrario, na coroa 2, o número de fogares diminúe ata ó 20% 
do total. 
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Poboación, emprego e prazas escolares de Vigo por Coroas 
Coroa Fogares Persoas  

empadroadas 
Persoas maiores 
 de 4 anos 

Empregos Prazas  
escolares 

TOTAL 96.768 291.786 284.900 99.286 64.748 
CENTRO 35.785 100.797 98.598 37.781 21.765 
COROA 1 41.796 125.884 122.829 27.193 16.216 
COROA 2 19.187 65.104 63.473 17.875 19.937 
EXTERIOR 0 0 0 16.437 6.829 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa  de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 

 

A concentración de emprego nas zonas interiores, e maioritariamente na central converten a esta 
última nun foco atractor de viaxes, máxime tendo en conta o emprazamento maioritaria de 
fogares na coroa 1. Esta situación orixina fluxos de mobilidade obrigada cara ao centro, 
principalmente no vehículo privado. En canto ás prazas escolares, que tamén orixinan viaxes de 
carácter obrigatorio están repartidas de forma máis homoxénea entre as coroas, pero sen 
relación proporcional ó número de persoas de cada coroa, polo que tamén se xeran viaxes 
intercoroas. 

 
Poboación, emprego e prazas escolares de Vigo por Coroas 

Coroa Fogares Persoas 
 empadroadas 

Persoas maiores 
 de 4 años 

Empregos Prazas escolares 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
CENTRO 37,0% 34,5% 34,6% 38,1% 33,6% 
COROA 1 43,2% 43,1% 43,1% 27,4% 25,0% 
COROA 2 19,8% 22,3% 22,3% 18,0% 30,8% 
EXTERIOR 0,0% 0,0% 0,0% 16,6% 10,5% 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa  de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 

 

A delimitación das coroas non ten en conta criterios de superficie, dándose a circunstancia de 
que canto máis externas, máis superficie teñen as coroas. Comparando o número de fogares en 
cada coroa, apreciase que a densidade de edificación é máxima na coroa centro,  decrece de 
maneira importante na segunda coroa. A distribución porcentual de tipoloxías edificatorias e 
acorde con esta circunstancia. Mentres que no centro e a coroa 1 máis do 75% dos fogares 
corresponden a vivendas plurifamiliares, este tipo de fogar non chega ao 15% dos fogares na 
segunda coroa. Polo contrario, na coroa 2, o tipo de vivenda máis habitual é a unifamiliar, 
alcanzando practicamente o 85% do total. A metade destas vivendas están emprazadas en 
urbanización (7.404 vivendas ), mentres que o resto están en proporción análoga en núcleos 
urbanos (24,1% ) ou illadas (20,3% ). Con respecto ao conxunto das tres coroas analizadas, case 
o 62% do total dos fogares son vivendas plurifamiliares emprazadas en casco núcleo, 
distribuídas entre o centro e a coroa 1. 
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Distribución de fogares por tipo de vivenda de residentes en Vigo por Coroas 
Coroa Total Unifamiliar 

núcleo urbano 
Unifamiliar 
urbanización 

Unifamiliar 
illada 

Plurifamiliar 
núcleo urbano 

Plurifamiliar 
urbanización 

Outras 

TOTAL 100,0% 13,8% 11,0% 7,0% 64,5% 3,7% 0,1% 
CENTRO 100,0% 12,1% 2,3% 1,6% 83,2% 0,8% 0,0% 
COROA 1 100,0% 10,5% 5,8% 5,4% 73,7% 4,6% 0,0% 
COROA 2 100,0% 24,1% 38,6% 20,3% 9,5% 7,2% 0,3% 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa  de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 

 

As vivendas están en réxime de propiedade no 75% dos casos, diminuindo esta porcentaxe ata o 
65% na coroa centro. Paralelamente, nesta coroa, as vivendas están alugadas nun 30% dos casos 
fronte ao 22% da media. Na coroa 2 aumenta de forma importante o número de vivendas en 
propiedade alcanzando o 88,9% dos casos. A macrozona de Beade, desta segunda coroa, ten a 
peculiaridade de que na enquisa domiciliaria non se detectou ningunha vivenda en aluguer. Se 
se considera ao alumnado universitario que opta por esta modalidade de aloxamento e se ten en 
conta a ubicación da macrozona Universidade dentro de Beade, enténdese a existencia dun fluxo 
permanente, en día laborable, de desprazamentos dende outras macrozonas por motivo de 
estudios. 

Distribución de fogares por réxime de tenencia da vivenda de residentes en Vigo por Coroas 
Coroa Total Propiedade Aluguer sen mobles Aluguer  con mobles Outros 
TOTAL 100,0% 75,0% 17,1% 5,0% 2,9% 
CENTRO 100,0% 65,1% 23,5% 6,6% 4,7% 
COROA 1 100,0% 77,1% 16,2% 5,3% 1,4% 
COROA 2 100,0% 88,9% 7,2% 1,2% 2,7% 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa  de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 

 

O número de vehículos de residentes en Vigo ascende a 121.333. Principalmente pertencen a 
residentes na coroa 1, na que se rexistra o 43,3%  do total dos vehículos. Esta porcentaxe 
diminúe na coroa centro ( 33,4% ) e  redúcese prácticamente a metade na coroa 2. Anque en 
valores absolutos sexa a coroa 1 onde se detecta un máximo  en número de vehículos, ao grao 
de motorización é menor, con 408 vehículos por cada mil persoas. Nas outras coroas, este valor 
aumenta ata 412 vehículos por persoa no centro e 437 vehículos por persoa na coroa 2. En canto 
a dispoñibilidade do vehículo, non existe gran diferencia entre as coroas. En xeral, o 41% dos 
residentes dispón de vehículo como conductor, e o 22% como acompañante. O resto non dispón 
de vehículo para desprazarse. 

Número de vehículos de residentes en Vigo por Coroas 
Coroa Total Turismos Motocicletas e 

ciclomotores 
Taxis Furgonetas Uso exclusivo de 

traballo 
Bicicletas e 
outros 

TOTAL 100,0% 78,9% 7,4% 0,4% 1,1% 1,2% 11,1% 
CENTRO 33,4% 27,4% 1,6% 0,1% 0,1% 0,3% 3,8% 
COROA 1 43,3% 33,3% 3,5% 0,3% 0,5% 0,5% 5,3% 
COROA 2 23,3% 18,1% 2,2% 0,1% 0,5% 0,4% 1,9% 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa  de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 
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Vehículos por cada 1.000 persoas en Vigo por Coroas 
Coroa Total Turismos Motocicletas y 

ciclomotores 
Taxis Furgonetas Uso exclusivo de 

traballo 
Bicicletas y 
outros 

TOTAL 419 332 31 2 5 5 44 
CENTRO 412 329 21 1 1 3 56 
COROA 1 408 323 33 3 5 5 40 
COROA 2 437 344 41 1 9 7 36 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa  de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 

 

Estes vehículos aparcan, no lugar de residencia, sobre todo en aparcamentos en propiedade. 
Entorno ao 50% dos vehículos das coroas máis céntricas ( centro e C1 ) aparcan en prazas 
propias, disparándose esta porcentaxe ata o 79,7% na coroa 2. Esta circunstancia vai ligada non 
só o elevado número de vivendas en propiedade desta coroa ( 88,9% ) senón á 
proporcionalidade de vivendas unifamiliares da zona. A pesar de que o porcentaxe de vehículos 
que aparcan en prazas propias é similar noutras coroas do centro e C1, a proporción de 
aparcamentos en aluguer ou na propia rúa ( incluíndo prazas reguladas por ORA ), e 
cualitativamente distinta. Na coroa 1 os aparcamentos en aluguer non alcanzan o 14%, fronte ao 
23,4% do centro. Esta maior necesidade de asegurar o estacionamento pódese deber a unha 
escasa oferta de prazas en superficie. Se se observa que o estacionamento na rúa e no centro é 
do 22%, fronte ó 32% na coroa 1, intúese unha maior problemática de aparcamentos na 
primeira, motivada posiblemente por unha demanda superior debida á maior densidade de 
comercios e servizos da zona. 

Distribución de vehículos turismos  taxis por aparcamento en lugar de residencia por Coroas 
Coroa Total Na rúa e ORA Aparcadoiro en 

propiedade 
Aparcadoiro en aluguer Outros 

TOTAL 100,0% 25,1% 59,1% 14,6% 1,3% 
CENTRO 100,0% 22,5% 52,5% 23,4% 1,6% 
COROA 1 100,0% 31,9% 53,8% 13,9% 0,4% 
COROA 2 100,0% 16,1% 79,7% 2,0% 2,3% 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa  de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 

 

REPARTO MODAL NO  ÁREA DE VIGO 

Os hábitos da poboación nos seus desprazamentos gardan unha forte relación tanto coas 
distancias a percorrer como coas infraestruturas e servizos de transporte postos a súa 
disposición. 

Dos factores que a priori permiten estimar o reparto modal dunha cidade son o número de 
habitantes e o modelo de dispersión xeográfica da mesma. Se se ten en conta que en España as 
cidades máis representativas teñen a súa orixe nun centro histórico, pode considerarse que na 
súa expansión  foron dando lugar a urbes de características suficientemente homoxéneas como 
para realizar un primeiro tanteo. 

Comparando os repartos modais de varias cidades españolas, obsérvase que a medida que 
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aumenta a poboación diminúe a proporción de viaxes a pè, diminución ligada ao aumento 
das distancias medias a percorrer. En contraposición, aumenta a porcentaxe de viaxes 
realizadas en transporte público. Esta pauta permite contrastar as características actuais de Vigo 
e prever unha posible evolución.  

 

Repartos modais en España 

Cidade Poboación Ano Ámbito Outros       A pe Privado Público Total 

Madrid 5.022.000  1996 Comunidade  0,88% 37,01% 28,84% 33,26% 100% 

Madrid 2.866.850  1996 Municipio  2,28% 26,30% 28,30% 43,11% 100% 

Valencia 1.388.261  1991 A. Metrop.  3,54% 45,50% 36,41% 14,55% 100% 

Sevilla 1.022.000  1995 A. Metrop.  5,40% 41,40% 36,40% 16,80% 100% 

Granada 245.640  1994 Municipio  2,78% 48,36% 38,53% 10,32% 100% 

Vigo 291.786  2000 Cidade  5,76% 42,40% 40,20% 11,64% 100% 

Zaragoza 601.674  2000 Cidade  5,51% 37,40% 29,42% 27,67% 100% 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Estudio de Mobilidade de Vigo (2000). “Plan Regional de Estrategia 
Territorial de Madrid (1999)”, “El Transporte Metropolitano del Área de Valencia (1991)”, “Plan Intermodal de 
Transporte del Área Metropolitana de Sevilla (1995)” “y Estudio de Transportes de la Aglomeración Urbana de 
Granada (1998)”. 

 

Obviando a importancia que os desprazamentos a pé teñen na dinámica dunha cidade- 
especialmente cando alcanzan porcentaxes superiores ao 40%-a problemática asociada ao 
tráfico depende fundamentalmente da proporción  de viaxes  mecanizados e da tipoloxía dos 
mesmos. A cota de participación do transporte público en Vigo, anque en niveis de cidades 
do seu tamaño, é moi  baixa. Este dato podería considerarse un indicador da necesidade de 
acometer reestruturacións, tanto na rede como no servizo de transporte público, que 
incrementasen a utilización do mesmo. Pode sinalarse como obxectivo e emular, o caso de 
Zaragoza, onde a pesar de non ter unha poboación moi superior, duplícase no uso. 
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Repartos modais VIAXES MECANIZADOS en España 

Cidade Poboación Ano Ámbito Outros Privado Público Total 

Madrid 5.022.000  1996 Comunidad 1,40% 45,79% 52,81% 100% 

Madrid 2.866.850  1996 Municipio 3,10% 38,40% 58,50% 100% 

Valencia 1.388.261  1991 A. Metrop. 6,50% 66,80% 26,70% 100% 

Sevilla 1.022.000  1995 A. Metrop. 9,20% 62,10% 28,70% 100% 

Granada 245.640  1994 Municipio 5,4% 74,6% 20,0% 100% 

Vigo 291.786  2000 cidade 9,97% 69,78% 20,25% 100% 

Zaragoza 601.674  2000 cidade 8,80% 47,00% 44,20% 100% 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Estudio de Mobilidade de Vigo (2000). Plan Regional de Estrategia 
Territorial de Madrid (1999), El Transporte Metropolitano del Área de Valencia (1991), Plan Intermodal de 
Transporte del Área Metropolitana de Sevilla (1995) y Estudio de Transportes de la Aglomeración Urbana de 
Granada (1998). 

 

A pesar de que existen similitudes notables con respecto a cidades de tamaños análogos -véxase 
Granada-, en canto a Vigo no seu conxunto, existen desviacións importantes en función da 
coroa da cidade que se esté analizando. 

Especialmente importante é a reducción  respecto da media dos desprazamentos, do 
transporte público dentro da coroa 2. Unicamente o  9,27%  corresponde a cidades deste  
tipo, menos da metade da media observada no ámbito global do estudio. Esta circunstancia, 
anteriormente comentada, está estreitamente ligada á estrutura da cidade nesta área, onde 
preponderan as vivendas unifamiliares, dificultando a implantación dun servizo eficiente 
intracoroa. Sen embargo, destaca o feito de que nas relacións entre a coroa centro e a coroa 2, 
esa situación varía de forma importante. A utilización do transporte público aumenta ata acadar 
valores en torno ao 26% ( incluído superior nas viaxes de orixe o centro e destino a coroa 2 ), 
fronte á media do 20,25%. Este reparto modal público-privado aseméllase máis aos valores das 
áreas metropolitanas de cidades moito maiores como son Valencia e Sevilla, indicando a 
importancia crecente do transporte público nos núcleos de maior densidade.  
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Reparto modal de viaxes mecanizados (todos os motivos) 
 COROA DESTINO  

TOTAL 
COROA ORIXE CENTRO COROA 1 COROA 2 EXTERIOR  

64,73% 67,65% 61,70% 86,49% 66,81% 
25,58% 25,51% 26,94% 6,68% 24,40% 

CENTRO 

9,69% 6,84% 11,37% 6,83% 8,79% 
66,96% 73,49% 68,24% 80,29% 70,42% 
26,24% 14,78% 20,02% 8,76% 19,80% 

COROA 1 

6,80% 11,73% 11,73% 10,95% 9,79% 
63,57% 68,78% 73,45% 86,03% 69,29% 
25,84% 19,84% 9,27% 8,59% 18,25% 

COROA 2 

10,59% 11,38% 17,28% 5,38% 12,46% 
86,59% 80,89% 85,13% 79,92% 83,91% 
6,83% 7,60% 9,14% 0,00% 7,52% 

EXTERIOR 

6,58% 11,51% 5,73% 20,08% 8,57% 
66,92% 70,84% 68,39% 83,78% 69,78% 
24,50% 19,39% 18,75% 7,85% 20,25% 

TOTAL 

8,58% 9,77% 12,87% 8,37% 9,97% 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Estudio de Mobilidade del Vigo. Ano 2000. 

 

REPARTO MODAL POR MOTIVOS  DOS DESPRAZAMENTOS  NA  ÁREA DE VIGO 

A mobilidade obrigada  xustifica a maioría das viaxes  dos residentes en Vigo durante os días 
laborables. As cifras indican que case a metade dos desprazamentos mecanizados que se 
producen en día laborables son por motivos de traballo ( 48,6% )- considerando que o motivo 
traballo aglutina tanto a “ traballo “ como a” xestións de traballo “. De similar importancia é o 
motivo “estudios”, que xera a quinta parte dos viaxes de Vigo ( 20,4%). 

VIAXES MECANIZADOS EN DÍA LABORABLE 
 Vehículo privado Modo público Viaxe mixta Outros Total 
Traballo 139.435 16.719 77 6.817 163.048 
Xestións traballo 9.821 1.295 20 394 11.530 
TRABALLO TOTAL 149.256 18.013 97 7.210 174.578 
Estudios 29.482 21.131 182 22.351 73.147 
Compras 13.703 6.784  1.071 21.558 
Resto 58.037 26.754 74 4.814 89.680 
Total  250.479 72.682 353 35.447 358.961 

 

Os motivos dos desprazamentos obrigados inflúen directamente sobre a distribución diaria das 
puntas de tráfico. Estes máximos coinciden cos horarios de entrada e saída dos traballadores nas 
súas empresas e dos alumnos en escolas e universidade. En Vigo, ao longo do ano, as horas nas 
que se producen puntas son as 9 da mañá, ao mediodía ( 13:00 ) e pola tarde en torno ás 20:00. 
Estas son máis ou menos pronunciadas en función do mes, laminándose a punta da mañá a 
medida que se acerca o verán. 
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EVOLUCIÓN DIARIA DE LAS INTENSIDADES DE TRÁFICO
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 Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da  Enquisa  de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 
 

Nota: Dado que o obxectivo desta gráfica é mostrar a evolución diaria das intensidades en 
Vigo, coa finalidade de localizar as puntas diarias de tráfico, a escala  do eixo de ordenadas 
non  corresponde con ningunha unidade habitual de intensidades de tráfico. A escala do eixo de 
ordenadas é adimensional, habéndose dividido as intensidades orixinais  pola maior das 
rexistradas, polo que o rango de variación dos datos é entre o e 1. Esta evolución diaria 
corresponde  concretamente  co mes de Abril do 2000, mes que se considerou o suficientemente 
representativo. A comparación do comportamento en función do mes reflicte evolucións diarias 
similares, cunhas puntas de tráfico ás 9 da maná, ao mediodía (13 horas) e ás 20 horas. 

 

Sen embargo  o reparto modal dos desprazamentos obrigados varía substancialmente en función 
do motivo polo que se realizan. A comparación da porcentaxe de viaxes en vehículo privado 
ligados ao traballo (85,5% ) e a estudios (40,3% ), fronte ós que po-los mesmos motivos 
realízanse en modo público ( 10,3% y 28,9%) desprende a relación existente entre o poder 
adquisitivo e a elección do modo de trasporte.  

VIAXES MECANIZADAS EN DÍA LABORABLE 
 Vehículo privado Modo público Viaxe mixta Outros Total 
Traballo 85,5% 10,3% 0,0% 4,2% 100,0% 
Xestións traballo 85,2% 11,2% 0,2% 3,4% 100,0% 
TRABALLO TOTAL 85,5% 10,3% 0,1% 4,1% 100,0% 
Estudios 40,3% 28,9% 0,2% 30,6% 100,0% 
Compras 63,6% 31,5% 0,0% 5,0% 100,0% 
Resto 64,7% 29,8% 0,1% 5,4% 100,0% 
Total 69,8% 20,2% 0,1% 9,9% 100,0% 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes de la Enquisa  de mobilidade de Vigo. Año 2.000. 
 

VIAXES MECANIZADAS EN DÍA LABORABLE 
Motivo principal Vehículo privado Modo público Viaxe mixto Outros Total 
Traballo 38,8% 4,7% 0,0% 1,9% 45,4% 
Sesións traballo 2,7% 0,4% 0,0% 0,1% 3,2% 
Estudios 8,2% 5,9% 0,1% 6,2% 20,4% 
Compras 3,8% 1,9% 0,0% 0,3% 6,0% 
Resto 16,2% 7,5% 0,0% 1,3% 25,0% 
Total 69,8% 20,2% 0,1% 9,9% 100,0% 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa  de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 
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A importancia do vehículo privado fronte ao transporte público- nos desprazamentos realizados 
por motivo traballo- faise patente, especialmente se unicamente  consideramos viaxes nestes 
dous modos. Sen embargo, o seu maior ou menor uso relativo, varía en función das zonas de 
orixe-destino..  

Ao analizar estes datos non se pode esquecer o menor grado de fiabilidade dos resultados 
referidos ós viaxes nos que interveña a coroa exterior que posúe un número reducido de 
datos.Non obstante, os resultados, superiores ao 90% de uso do automóbil en  todas as viaxes 
con orixe ou destino a coroa exterior, son coherentes coa rixidez de itinerarios inherente ao 
transporte público. A lectura da porcentaxe de uso do vehículo privado nos “exteriores “, debe  
facerse de forma relativa, entendendo o 100% como a práctica totalidade das viaxes, evitando 
unha interpretación ríxida do dato . 

Centrando a análise nas coroas interiores-centro, coroa 1 e coroa 2 destaca a elevada porcentaxe 
de viaxes en vehículo privado ( 95,2% ) interiores á coroa 2. Esta situación é consecuencia 
directa da tipoloxía edificatoria predominante na zona.  A vivenda unifamiliar comporta unha 
dispersión que dificulta a implantación dunha rede de transporte público suficientemente densa 
para satisfacer as necesidades de desprazamento dos residentes. Polo contrario, o transporte 
público gaña importancia  nos desprazamentos internos á coroa central e nas relacións desta coa 
coroa 1. Esta circunstancia vese favorecida pola maior densidade de poboación, que permite 
ofertar un número de liñas de transporte público e unha calidade de servizo, acorde coas 
necesidades dos traballadores de Vigo. Paralelamente, o déficit  de estacionamento na zona 
centro, estimula ó traballador  a considerar a opción do transporte público nos desprazamentos 
nas relacións zonais citadas. 

%VIAXES MEC. POR TRABAllO ( VEH. PRIVADO )EN CADA RELACIÓN 
 COROA DESTINO 
COROA ORIXE CENTRO C1 C2 EXTERIOR TOTAL 
CENTRO 83,3% 86,6% 82,8% 94,5% 85,6% 
COROA 1 85,4% 92,7% 93,4% 96,1% 90,5% 
COROA 2 83,8% 93,5% 95,2% 91,9% 90,6% 
EXTERIOR 95,1% 95,7% 91,4% 100,0% 94,6% 
TOTAL 85,4% 90,9% 90,2% 94,6% 89,2% 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa  de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 
NOTA: As porcentaxes ós que se fai referencia  nesta  táboa están calculados respecto do total das viaxes 
mecanizadas realizadas por motivo traballo en modo público ou vehículo privado. 
 

%VIAXES MEC. POR TRABALLO ( MODO PÚBLICO )EN CADA RELACIÓN 
 COROA DESTINO 
COROA ORIXE CENTRO C1 C2 EXTERIOR TOTAL 
CENTRO 16,7% 13,4% 17,2% 5,5% 14,4% 
COROA 1 14,6% 7,3% 6,6% 3,9% 9,5% 
COROA 2 16,2% 6,5% 4,8% 8,1% 9,4% 
EXTERIOR 4,9% 4,3% 8,6% 0,0% 5,4% 
TOTAL 14,6% 9,1% 9,8% 5,4% 10,8% 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa  de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 
NOTA: As  porcentaxes ás que se fai referencia nesta táboa están calculadas respecto do l total de viaxes 
mecanizadas realizadas por motivo traballo en modo público ou vehículo privado. 
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A valoración do transporte público varía en función do motivo po-lo que se viaxa e o traxecto a 
realizar. Se se compara o número de viaxes mecanizados en modo público entre as coroas 1 e 2, 
co número destas mesmas viaxes realizadas por motivos laborais, compróbase que unicamente o 
13% das viaxes en modo público son por motivo traballo, mentres que o resto de relacións deste 
porcentaxe supera o 20% chegando a acadar o 27%  dentro da coroa centro. Estas cifras poden 
sinalar un menor grao de confianza dos usuarios de autobús en liñas de conexión entre as citadas 
coroas. Esta situación é acorde ademais co feito de que o grado de motorización da coroa 2 é o 
maior das tres áreas consideradas, parecendo indicar unha necesidade o dispor de vehículo 
privado. 

VIAXES MECANIZADAS POR MOTIVO TRABALLO EN VEHÍCULO PRIVADO  
 COROA DESTINO 
COROA ORIXE CENTRO C1 C2 EXTERIOR TOTAL 
CENTRO 14.640 18.258 10.100 5.940 48.939 
COROA 1 18.491 17.383 10.316 6.080 52.271 
COROA 2 10.258 9.963 10.055 3.117 33.393 
EXTERIOR 5.800 5.836 2.921 97 14.654 
TOTAL 49.189 51.441 33.392 15.234 149.256 
Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa  de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 
 

VIAXES MECANIZADAS POR MOTIVO TRABALLO EN MODO PÚBLICO 
 COROA DESTINO 

COROA ORIXE CENTRO C1 C2 EXTERIOR TOTAL 
CENTRO 2.938 2.823 2.103 346 8.210
COROA 1 3.172 1.368 731 247 5518
COROA 2 1.979 690 509 275 3.453
EXTERIOR 297 261 275 0 833
TOTAL 8.385 5.142 3.618 868 18013
Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa  de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 

 

En canto as relacións do “exterior” coas tres coroas internas, a porcentaxe das viaxes en modo 
público por motivo traballo supera en todas as relacións o 30% do total, acadando o 68% nas 
relacións coa coroa 2. Sen embargo, estes datos son pouco significativos respecto ao total  das 
viaxes interzonais con orixe/destino no “exterior”, xa que o número das viaxes en modo público 
non acada o 10%. 

A DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DA MOBILIDADE  NA ÁREA DE VIGO 

De acordo cos  datos recollidos no Padrón Municipal de maio o termo de Vigo ten unha 
poboación de 291.786 habitantes cun tamaño familiar medio de 3,0 persoas. Se se considera que 
a área metropolitana de Vigo está constituída polos municipios da Mancomunidade e tamén 
polos de Cangas, Moaña e Mos pódese dicir que a súa poboación é da orde dos 444.715 
habitantes. 

Para analizar as principais características espaciais da mobilidade zonificouse a área de Vigo en 
catro coroas  obtidas como agregación das macrozonas definidas na Enquisa de mobilidade 
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realizada no 2000. Esta análise baseada na citada Enquisa é incompleta por canto non recolle a 
incidencia de importantes xeradores de desprazamento como é o caso do Porto e a Zona Franca. 
Con todo considérase que achega algunhas das claves máis significativas para entender as 
principais características espaciais da mobilidade de Vigo. 

Nesta primeira análise non se van analizar as viaxes realizadas a pé. Descontada a súa 
importancia e asumindo o seu protagonismo na definición das políticas urbanas a acometer 
considérase que a súa incidencia na carga das redes de transporte-privado e público- non é 
relevante de cara a análise dos problemas ligados a conxestión e saturación destas redes. 

Analizando, polo  tanto, unicamente as viaxes mecanizadas, as realizadas en transporte privado 
e colectivo, pódese extraer as seguintes conclusións: 

1. A maioría dos desprazamentos mecanizados teñen lugar no interior do termo municipal 
de Vigo. A penas un 13,6% dos desprazamentos mecanizados teñen a súa orixe e/ou 
destino no exterior do termo municipal. Destes últimos a práctica totalidade ten a súa orixe e 
destino no termo de Vigo. Estas cifras mostran que a relación entre os municipios da área 
metropolitana é moi febre, case non existe. Ben é certo que a calidade dos datos relativos a estes 
municipios aconsellan non sacar conclusións representativas. Pero si se pode dicir que a relación 
tan reducida entre os municipios do alfoz metropolitano resulta coherente coa fase funcional no 
que se encontra o área metropolitana de Vigo: Trátase dunha área metropolitana aínda en 
proceso de formación. 

2. No interior do municipio as relacións máis significativas teñen  lugar entre o Centro e a 
Coroa 1 ( 13,1% do total de desprazamentos mecanizados ) e no interior do Centro ( 11,6% ) e 
da coroa 1 ( 11,1% ). Esta análise continúa sendo válida se se consideran unicamente as viaxes 
en vehículo privado.  

3. Para os efectos da producción de desprazamentos obsérvase que a importancia do centro e da 
Coroa 1 é similar: O 35,3% dos desprazamentos mecanizados teñen a súa orixe e/ou destino no 
centro mentres que o 34,8% das viaxes en medios mecanizados  teñen a súa orixe e/ou destino 
na coroa . Estes datos indican , que a pesar do maior volume de poboación residente na coroa 1, 
as funcións centrais- entendidas dende a perspectiva de xeración-atracción  de desprazamentos- 
xa non se localizan unicamente no centro tradicional senón que tamén empezan a situarse na 
Coroa 1. Estes datos non se encontran condicionados polo potencial xerador da Zona Franca, 
pois a penas supón o 6,01% das viaxes producidas pola Coroa 1.  

VIAXES MECANIZADAS EN DÍA LABORABLE POR COROAS 
 COROA DESTINO 
COROA ORIXE CENTRO C1 C2 EXTERIOR TOTAL 
CENTRO 41.721 46.923 28.323 9.751 126.718 
COROA 1 47.664 39.690 27.281 10.340 124.976 
COROA 2 28.416 26.609 23.732 4.641 83.397 
EXTERIOR 9.416 9.907 4.363 185 23.871 
TOTAL 127.217 123.129 83.698 24.917 358.961 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes de la Enquisa  de mobilidade de Vigo. Año 2.000. 
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%VIAXES MECANIZADOS EN DÍA LABORABLE POR COROAS 
 COROA DESTINO 
COROA ORIXE CENTRO C1 C2 EXTERIOR TOTAL 
CENTRO 11,6% 13,1% 7,9% 2,7% 35,3% 
COROA 1 13,3% 11,1% 7,6% 2,9% 34,8% 
COROA 2 7,9% 7,4% 6,6% 1,3% 23,2% 
EXTERIOR 2,6% 2,8% 1,2% 0,1% 6,6% 
TOTAL 35,4% 34,3% 23,3% 6,9% 100,0% 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 
 
4. O similar poder xerador de movementos nestas dúas zonas correspóndese cunha parecida 
importancia das viaxes interiores a cada unha delas. As viaxes interiores no Centro son o 11,6% 
do total, mentres que na primeira Coroa esta cifra é do 11,1%. 

5. A especificidade espacial da Coroa 1 situada entre o Centro ea Coroa 2, convértena no 
territorio que maior presión soporta en relación aos desprazamentos mecanizados. O 
79,2% dos desprazamentos mecanizados atravesan ou  teñen  a súa orixe e/ou destino na 
Coroa 1. Este dato  pode sinalar cál é un dos principais problemas de desprazamentos de Vigo 
se se comparan estas cifras coas aptitudes da rede viaria actual.. 

6. Os desprazamentos mecanizados que afectan á Coroa 2 indican que o seu papel xerador é 
inferior pero en absoluto desprezable. As viaxes radiais con orixe e/ou destino nesta coroa e 
relacionados co Centro e a Coroa 1 teñen unna orde similar de magnitude (7,9% e 7,6%) e as 
viaxes interiores son algo inferiores ( 6,6) pero en absoluto desprezables. 

7. Se se analizan estes datos máis detalladamente pódense extraer algunhas conclusións 
adicionais. Tres macrozonas, dúas pertencen ó Centro ( Castro e Camelias ), e unha a Coroa 1 ( 
Bouzas ) prodúcense o 40,21% das viaxes mecanizadas. 

8. Se se analiza o reparto modal dos desprazamentos mecanizados obsérvase que o 69,2% dos 
desprazamentos mecanizados fanse en vehículo privado ( automóbil ), e o 20,2% en transporte 
colectivo e o 9,9% noutros modos ( dúas rodas ). 

9. Se se desglosan estas cifras por motivo das viaxes apreciase que a importancia do vehículo 
privado aumenta nos desprazamentos por motivo traballo superado o 855 das viaxes 
mecanizadas realizadas por este motivo. Por contra, a participación do transporte colectivo é 
máxima nos motivos “compras” 31,5%, “outros motivos” (29,8% ) e “estudios” ( 28,9%). 

Destes datos parece deducirse o feito de que o reparto modal dos desprazamentos en Vigo se 
encontra moi directamente relacionado coa dispoñibilidade do vehículo privado. As viaxes máis 
afectadas polas puntas de tráfico son as relacionadas polo motivo traballo. O reparto modal 
desta categoría de desprazamentos mostra que, hoxe por hoxe, o transporte público non é 
competitivo co vehículo privado en termos de tempo de viaxe e de comodidade, sendo esta a 
principal razón da distribución que se produce entre modos. 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 407 -  
 

 
VIAXES MECANIZADAS  ( VEHÍCULO PRIVADO ) 
 COROA DESTINO 
COROA ORIXE CENTRO C1 C2 EXTERIOR TOTAL 
CENTRO 27.008 31.743 17.475 8.434 84.659 
COROA 1 31.914 29.168 18.618 8.302 88.002 
COROA 2 18.063 18.302 17.431 3.992 57.789 
EXTERIOR 8.153 8.014 3.714 148 20.029 
TOTAL 85.138 87.227 57.238 20.876 250.479 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa  de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 
 

%VIAXES MECANIZADAS ( VEHÍCULO PRIVADO ) 
 COROA DESTINO 
COROA ORIXE CENTRO C1 C2 EXTERIOR TOTAL 
CENTRO 10,8% 12,7% 7,0% 3,4% 33,8% 
COROA 1 12,7% 11,6% 7,4% 3,3% 35,1% 
COROA 2 7,2% 7,3% 7,0% 1,6% 23,1% 
EXTERIOR 3,3% 3,2% 1,5% 0,1% 8,0% 
TOTAL 34,0% 34,8% 22,9% 8,3% 100,0% 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 
 

VIAXES MECANIZADOS  ( MODO PÚBLICO) 
 COROA DESTINO 
COROA ORIXE CENTRO C1 C2 EXTERIOR TOTAL 
CENTRO 10.671 11.971 7.629 651 30.922 
COROA 1 12.508 5.868 5.462 906 24.744 
COROA 2 7.342 5.280 2.200 399 15.221 
EXTERIOR 643 753 399 0 1.795 
TOTAL 31.165 23.872 15.690 1.956 72.682 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa de mobilidade de Vigo. Ano 2.000. 
 

%VIAXES MECANIZADOS  ( MODO PÚBLICO) 
 COROA DESTINO 
COROA ORIXE CENTRO C1 C2 EXTERIOR TOTAL 
CENTRO 14,7% 16,5% 10,5% 0,9% 42,5% 
COROA 1 17,2% 8,1% 7,5% 1,2% 34,0% 
COROA 2 10,1% 7,3% 3,0% 0,5% 20,9% 
EXTERIOR 0,9% 1,0% 0,5% 0,0% 2,5% 
TOTAL 42,9% 32,8% 21,6% 2,7% 100,0% 

Fonte: Elaboración propia. Datos procedentes da Enquisa de mobilidade  de Vigo. Ano 2.000. 

• TRANSPORTE DE MERCADORÍAS  

O porto de Vigo e o denominado Polígono de Balaídos- onde se localizan a factoría Citroen 
PSA- son os centros principais de xeración de mercancías na cidade de Vigo. A 
accesibilidade de ámbolos centros ás redes de transporte aínda non é a máis adecuada de 
maneira que o tráfico de mercadorías producido por ambos os centros non se canaliza por 
itinerarios nos que as súas características  funcionais e urbanísticas sexan as máis axeitadas. 

Dende a perspectiva ferroviaria cabe sinalar a existencia dunha única estación TECO, a 
localizada en Guixar colindante coa terminal de colectores do Porto. A pesar de esta óptima 
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localización que en teoría favorecería unha maior participación do ferrocarril na distribución e 
subministro dos tráficos portuarios as deficiencias e problemas asociados ao modo ferroviario é 
unha das causas de que a participación do mesmo sexa moi reducida. 

Informacións facilitadas por RENFE indican que anque a terminal de Guixar é a de maior 
actividade de Galicia -36.000 TEUS en 1997- atópase utilizada unicamente nun 15-20% da 
súa capacidade. 

Para ser un modo competitivo e atractivo para o transporte de mercadorías  o ferrocarril precisa 
resolver fundamentalmente dúas clases de problemas. O primeiro é o referido a calidade do 
servizo-regularidade, fiabilidade, tarifas, etc.-que é frecuentemente  mencionado  polos usuarios 
potenciais como o principal. 

O segundo é o ocasionado polas características estruturais e xeométricas da propia rede 
ferroviaria que se reseñan máis pormenorizadamente noutro lugar. E que teñen que ver coas 
características xeométricas do trazado e coas dificultades derivadas da súa conflictiva inserción 
nos tecidos urbanos de Teis e de Chapela. Tamén cos problemas propios, non xa da cidade de 
Vigo senón de Galicia no seu conxunto, de falta de consolidación do Eixo Atlántico e da 
inadecuada conexión co resto do país. Finalmente pódese subliñar a inexistencia de acceso 
ferroviario á zona portuaria de Bouzas, onde se localiza o sector de automoción e outros tráficos 
que significan algo máis da terceira parte do tráfico de mercadorías  xeral do porto. 

Nas proximidades do municipio de Vigo, en Porriño, sitúase o Polígono “As Gándaras” que sí 
goza de acceso ferroviario e que é outro importante centro xerador de tráfico de mercadorías. 

No que se refire aos accesos viarios ao Porto de Vigo hai que sinalar que a pesar das melloras 
realizadas nos últimos anos, estas aínda resultan claramente insuficientes para completar dunha 
forma homoxénea todos os accesos. O trazado, a estes efectos, demasiado interior a cidade do 
primeiro cinto e as deficiencias funcionais que o acompañan especialmente na súa falla de 
continuidade, na súa hetereoxeneidade e nos seus enlaces causan  que a súa  recente posta en 
servizo non resolvera satisfactoriamente os problemas de accesibilidade da zona portuaria de 
Bouzas. De maneira que non é raro comprobar como aínda os tráficos  producidos nesta zona 
continúan afectando significativamente á circulación propiamente urbana. 

O atraso na construcción do Segundo Cinto afecta non só as condicións de accesibilidade da 
área de Bouzas senón tamén ás do polígono de Balaídos. Os tráficos producidos nestas zonas 
continúan canalizándose polo cinto cando non por vías máis centrais como é o caso da Gran 
Vía. Todo esto significa que os itinerarios que actualmente deben seguir este tráfico non son os 
máis axeitados  nin dende a perspectiva do impacto na cidade nin dende os requirimentos do 
tráfico pesado..   

Nos últimos anos construíronse- e estanse a construir diferentes tramos do cinto litoral. Na 
actualidade só se atopa en servizo o seu tramo central que permite o acceso á Zona portuaria de 
Guixar pero que non disfruta de boas conexións coa rede principal de Vigo, fundamentalmente 
coa autoestrada. O remate deste cinto litoral, segregado do resto da rede urbano e conectado nos 
extremos  co primeiro e segundo cinto polo sur e coa entrada da autopista polo norte aparece así 
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como un dos principais problemas a resolver na cidade de Vigo coa finalidade de establecérense 
uns mellores itinerarios de acceso aos principais centros xeradores de tráfico de mercadorías. 

O aeroporto de Peinador é outro dos centros de transporte a considerar dende a perspectiva 
dos tráficos de mercadorías anque o seu volume de carga é reducido -1.330 toneladas en 1999 -. 
O aeroporto non ofrece servizos regulares  de carga. O acceso principal ao aeroporto  prodúcese 
dende un ramal da autoestrada A-9. - Existen tamén outros accesos a través de estradas 
comarcais que o conectan con Vigo- “carretera  de Cabral”, Avd. De Madrid,etc.-.  

O acceso principal ten algunhas deficiencias debido en parte ás características funcionais e de 
trazado do mesmo, ao non conectar directamente co Aeroporto; pero tamén pola necesidade de 
mellorar  as condicións de accesibilidade e crear uns mellores accesos ó adxacente Recinto 
Feiral de Cotogrande e o Polígono de Liñeiriños. 

 

• DIAGNOSE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS NO VIARIO.  

A comparación entre a análise efectuada nos anteriores apartados, análise efectuadas dende 
diferentes perspectivas, serve para poder discernir a funcionalidade global da rede viaria, e o 
nivel de servizo prestado por cada unha das vías que conforman o viario da cidade, e dos seus 
accesos. 

Cabe diferenciar dous graos en canto a definición e aproximación á rede viaria. Un nivel de 
aproximación no que estaría Vigo e a súa área inmediata; e outro onde a cidade se consideraría 
xunto con toda a área metropolitana ou funcional.  

SISTEMAS NA ÁREA METROPOLITANA 

O estudio das necesidades e priorización das infraestruturas dentro da área metropolitana foi 
obxecto dunha especial preocupación por parte de diversos organismos supramunicipais, e de 
forma especial obxectivo prioritario das análises da Mancomunidade da Área Intermunicipal de 
Vigo122.  

A relación existente entre os diferentes municipios da área é, polo xa considerado, evidente e 
forte no que se refire a demanda de infraestruturas terrestres dedicadas ao tráfico en vehículo 
privado. A priorización feita nos ditos estudios reflectían as dúas realidades, tanto a municipal 
de Vigo, como á da súa área inmediata, establecéndose importantes demandas de infraestruturas 
acorde coa mobilidade que se está a acadar na área metropolitana de Vigo. 

Anque non determinantes dende o punto de vista de compromiso, pódese facer unha relación en 
canto á necesidade de infraestruturas na área metropolitana, infraestruturas que dunha forma ou 
outra intentan por unha parte mellorar as actuais conexións entre nodos de poboación dentro do 
alboz metropolitano, e por outra parte completar a dita rede con novas actuacións que permitan 

                                                 
122 “Estudio de Infraestruturas na Área Metropolitana de Vigo”, Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo 
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optimizar a rede existente na actualidade, tal e como se desprende das figuras e esquemas 
axuntos. 
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Figura 10. Fonte: Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo, "Estudio de Infraestruturas na Área 
Metropolitana de Vigo" 
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SISTEMAS VIARIOS XERAIS DA CIDADE 

Neste capítulo, indícanse os principais déficits que se detectan en canto a funcionalidade do 
viario da cidade, incluíndo os seus accesos, e vías perimetrais, vía que serven en parte ao alboz 
metropolitano de Vigo, ademais da propia cidade. 

Ditos sistemas confórmanse en base os accesos principais da cidade, e o seu entorno inmediato, 
que dan servizo a toda a área funcional ou metropolitana. 

Respecto o análise da configuración da rede futura cabe tratar as vías dende diferentes 
perspectivas, que de seguido se pasan a formular. 

En canto a proxectos canalizados por medio de convenios, ou en fase de execución nestes intres, 
que solventan problemas de mobilidade a escala intermunicipal: 

2. Proxecto do Segundo Cinto 
3. Proxecto de Prolongación da A-9 ata a fronteira portuguesa (en execución) 
4. Modificación e mellora de trazado da N-120, cara ó Porriño 

Existen por outra banda unha serie de consideracións importantes para a mellora e racionalidade 
da rede viaria, que aínda non se trataron de forma suficiente. 

Problemática existente dentro dos accesos á cidade, e no sistema arterial: 

5. Interconexión da A-9 co entramado urbano da cidade, dende as “Torres de 
Padín” ata o centro da cidade. Existe unha evidente carencia en canto a dita 
interconexión coas vias locais, restrinxida unicamente nun só sentido o cruce 
coa rúa de “Buenos Aires”. Ademais o tratamento paisaxístico e integración no 
entorno é deficitario, debido á propia configuración do tronco do acceso da A-9. 

6. Treito da A-9 dende a acceso de Rande, ata a bifurcación de Rande- Puxeiros. 
Existe un déficit de capacidade en todo o treito, no sentido Pontevedra - Vigo, 
onde na actualidade xúntase a meirande IMD da A-9 cunhas condicións de 
capacidade que non son óptimas, pola presencia da bifurcación de entrada a 
Vigo. 

7. Nó de Puxeiros entre a A-9 e a N-120; non permite o enlace directo dende a A-
9 sentido Val Miñor á N-120, sentido Porriño, o que dificulta a mobilidade 
dunha importante conexión dentro da área metropolitana. 

8. Accesos a Peinador, dificultade de lectura dos nós e enlaces, déficit de 
capacidade, falla de urbanización, e características de trazado inadecuadas 
(dende o Plan Director do Aeroporto proponse unha serie de melloras en canto 
ao viario de acceso ao Aeroporto) 

9. Humanización e funcionalidade da Avda. Madrid. Falla de humanización de 
todo o tramo comprendido entre a zona do Seminario ata a Praza de España; o 
tratamento anexo ao nodo da Estación de Autobuses é deficitario, así como o 
enlace co Primeiro Cinto, cunha funcionalidade deficiente debido a súa 
configuración. 

10. Conexións do Primeiro Cinto; problemas de funcionalidade pola falla de 
continuidade na conexión do Primeiro Cinto á altura de Castrelos. 
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11. Falla de urbanización do Primeiro Cinto, e de interconexión deste coa estrutura 
viaria da cidade, no seu tramo central. Se debería mellorar a funcionalidade do 
vial dentro do entramado viario da cidade 

12. Tratamento dos accesos do suroeste C-550 e PO-235; problemas pola 
urbanización dos eixos de acceso dende as zonas residenciais de Nigran e 
Baiona. Tratamento da C-550, e a Estrada da Costa PO-235.  

13. Estrada de acceso a Universidade; déficit en canto á interconexión do vial, cara 
a Gondomar, e enlace coa Autoestrada do Val Miñor. 

14. Interconexión do Segundo Cinto co viario local da cidade; readaptación 
dalgunhas vías dende o planeamento para a súa conectividade co cinto. 

15. Eixo de Beiramar- Litoral; necesidade de completar as actuacións en marcha 
(prolongación do túnel do areal, e interconexión en Bouzas) cara a configurar 
un corredor distribuidor central da cidade. Potenciación da conexión entre o 
rotador de Barreras e a conexión de Bouzas – Zona Franca. Necesidade do 
peche do eixo Alcampo – Balaidos, cara a Avda. de Bouzas. 

 

A REALIDADE RURURBANA DE VIGO. A MOBILIDADE NAS PARROQUIAS. A 
NECESIDADE DOUTROS EIXES VERTEBRADORES DA CIDADE 

Vista as actuacións municipais nos últimos tempos, e as posibilidades de expansión da cidade, é 
evidente unha disfuncionalidade no esquema de mobilidade actual no municipio no que respecta 
a relación existente entre as diversas parroquias. En Vigo residen no rural preto de 80.000 
habitantes, que na súa mobilidade utilizan de forma profusa o vehículo privado, e que teñen case 
que que entrar no centro urbano para desprazamentos que nunha parte significativa, teñen tanto 
a súa orixe como destino na zona perimetral.  

Dadas as perspectivas de crecemento de dita zona perimetral, e a potenciación que de feito se 
desprende da mobilidade en torno a centros urbanos periféricos ao núcleo central da cidade, 
parece evidente unha falla de viario específico, que de forma uniforme e homoxénea vertebre a 
meirande parte deste territorio, que neste intre non ten un viario específico que cumpra dita 
funcionalidade cunha solución de continuidade. 

En parte, o dito viario foi perseguido dende diferentes iniciativas municipais e doutros 
organismos públicos, entre as que se pode considerar comprendido o proxecto do vial 
denominado de “Seminario a Corredoira”; e outros de ordenación das zonas empresariais 
existentes, como no caso do Estudio de Viabilidade de Zona – Franca Balaídos, co estudio do 
vial sur de peche cara o enlace de Balsa deseñado dende o proxecto do Segundo Cinto; anque 
tamén existen outras iniciativas máis modestas pero importantes dende o punto de vista 
territorial, de ampliación e ensanchamento de viais existentes (proxectos da Estrada Vella de 
Madrid, etc.). 

Vistas as necesidades territoriais, e as mermas de mobilidade existentes, así como proxectos 
municipais en marcha, parece preciso configurar ditos eixos, e fundamentalmente completar un 
esquema viario que solvente a inaccesibilidade transversal da parte periurbana da cidade, case 
paralela ao cauce do Lagares, e que permitiría unir de forma directa parroquias como Cabral, 
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Lavadores, Sárdoma, Matamá, e San Andrés de Comesaña; pero servindo a súa vez a todas as 
parroquias máis periféricas, por estar directamente vinculadas ás anteriores. 

NECESIDADE DE ACTUACIÓNS NO VIARIO CONSOLIDADO 

No rueiro en uso cabe salientar a deficiente conservación dalgúns treitos significativos de viario, 
anque debido en parte ao espectacular crecemento da rede de servizos urbanos na cidade (e 
concreto tanto gas como de fibra óptica). 

A propia configuración do viario está demasiado sesgada cara o tráfico rodado sen contemplar 
un mínimo de comodidade para o peón. En todo caso no centro urbano, e de cara a unha posible 
humanización e peonalización xeral das vías cabe avanzar no proceso de implantación e mellora 
dun transporte público de calidade, implementando sistemas onde se realice o intercambio entre 
o transporte privado e o público de forma cómoda e rápida para o cidadán. 

O aproveitamento da renovación da urbanización das rúas principais ten que levar consigo o 
tratamento de beirarrúas e pavimentos, en dimensións e calidades, en consonancia coa 
funcionalidade que se debe perseguir nos espacios públicos, ao verse a rúa como espacio de 
lecer. 

A paulatina implantación do transporte público debe permitir unha maior reserva do viario para 
usos non rodados, polo menos non vinculados ao vehículo privado, e a potenciación de certos 
eixos para o disfrute completo do peóns, que percorran de forma uniforme a práctica totalidade 
da cidade, enlazando os centros urbanos máis importantes; estaríase a falar de eixos costeiros 
por Beiramar, pola zona centro, etc. 

Todo o que se sinala non é contraposto, senón mesmamente complementario, dunha política 
activa de aparcadoiros nos centros principais da cidade, anque posibilitando que nesa política se 
priorice potenciándo o transporte público sobre o uso do vehículo privado, tanto no deseño dos 
percorridos como polo custo mesmo do transporte. 

NECESIDADE DE ACTUACIÓNS NO VIARIO PERIURBANO 

No ámbito periurbano da cidade a trama viaria existente tense que reforzar nos casos onde máis 
en evidencia quedou o desfase entre este viario que resposta á traza de antigos camiños e 
servizos de paso, e o aproveitamento derivado da trama residencial e industrial desenvolvida 
durante as últimas décadas. O completar tramas como as que existen na zona de Lavadores, nos 
chamados viais industriais (Gandarón, Severino Cobas, etc) , Sardoma, etc. ten unha 
importancia clave dado que nin tan sequera estes viais disfrutan dunhas condicións mínimas de 
urbanización, pola inexistencia de beirarrúa, alumeado, etc. 

ACCESOS PUNTUAIS A EQUIPAMENTOS 

Ademais do xa sinalado no que respecta á accesibilidade ao Aeroporto de Peinador, poderíase 
remarcar a importancia de solventar os problemas de acceso ó Hospital do Meixoeiro, aos 
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parques industriais illados dentro da estrutura urbana da cidade (en parte incluídos no anterior 
apartado), á Universidade de Marcosende, ás zonas de praias, á zona de Balaidos – Estadio, a 
zona da Madroa, etc. Os casos comprenden diferentes casuísticas, dende un deficiente 
tratamento da sección do viario de acceso actual, ata a insuficiencia ou carencia do mesmo, e o 
déficit da interconexión coa rede viaria primaria. Certos equipamentos de ocio de primeiro orde 
non dispoñen de interconexión co viario distribuidor, por exemplo no caso do emblemático por 
único, Zoo da Madroa, e as instalacións deportivas anexas. 

A necesidade de “calmar o tráfico” no centro urbano debe ir parello co obxectivo da fluidez do 
mesmo. Hai que humanizar a cidade central, e transformala para o seu uso cotián, fronte o sesgo 
que na actualidade ten favorecendo a circulación de vehículos motores privados. 

En todo caso o tratamento adecuado de dita problemática é sen dúbida un tema importante que a 
se de  tratar dentro da revisión do Plan Director de Tráfico, dado que no actual non se considera 
de forma directa ningunha actuación nese sentido. 

 

RESUMO: 

- CONFLICTIVIDADE DE TREITOS DE PERCORRIDOS DA REDE ARTERIAL 

- CONECTIVIDADE ENTRE A REDE ARTERIAL E A DE DISTRIBUCIÓN E 

LOCAL 

- MELLORA DE PERCORRIDOS DENTRO DO ENTRAMADO URBANO DA 

CIDADE 

- ACCESOS PUNTUAIS A EQUIPAMENTOS 

- MELLORA DO VIARIO CONSOLIDADO E PERIURBANO 
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• DIAGNOSE  DO TRANSPORTE PÚBLICO. PROBLEMÁTICA GLOBAL DO 
TRANSPORTE PÚBLICO NA CIDADE. A INTERMODALIDADE E CONEXIÓN DA 
AREA METROPOLITANA 

O crecemento da cidade parece esbozarse mediante a expansión cara á periferia a través dos 
barrios periféricos, conformando o que é de feito unha cidade pluricéntrica onde os barrios se 
transforman nalgúns casos en centros urbanos que teñen relación coa súa área inmediata pero 
tamén con outros núcleos da periferia e incluso da área metropolitana (p.e. Teis, Calvario, 
Coia).  

Por descontado, a dita estrutura da cidade tense que ver apoiada polo deseño dunha rede de 
transportes públicos que artelle o desenvolvemento da mobilidade entre as distintas zonas. Neste 
sentido é evidente a necesidade de coordinar os distintos modos de transporte de acordo con este 
criterio de actuación, coordinación que na actualidade non se ofrece ao usuario do transporte, e 
que polo tanto mingua as posibilidades e as calidades do servizo123. 

Por outra parte como se sinalara, o modelo da realidade urbana da cidade non pode dar as costas 
a realidade existente na parte rural do municipio, e de gran parte da súa área metropolitana, onde 
a estrutura da propiedade se configura mediante unha trama dispersa, cunhas densidades baixas 
pero persistentes e extensivas, que cubre unha parte considerable do territorio accesible. Dita 
trama residencial prexudica en exceso o deseño dun transporte público personalizado e 
imposibilita de feito o uso exclusivo do dito transporte no esquema de mobilidade, salvo en 
casos de cautividade total por parte do usuario. 

Se ademais do contemplado estase a considerar a posibilidade de implantación do metro lixeiro, 
os modos e sistemas de transporte que deben intervir conxuntamente na proposta de oferta de 
mobilidade que se faga, teranse que coordinar necesariamente para optimizar ao máximo a rede 
proxectada; polo que de forma agrupada a oferta de vehículos privados, transportes colectivos 
en autobús urbano e interurbano, e metro lixeiro deberán compaxinarse para proporcionar os 
servizos mais vantaxosos cara ao usuario. 

Anque non se trate neste momento de avaliar criterios xenéricos do comportamento do tráfico é 
evidente que no extrarradio o principal protagonista deste esquema non pode ser outro que o 
vehículo privado, por esixencias e flexibilidade deste tipo de transporte; sen embargo tamén é 
evidente que no medio prazo, o medio de transporte no centro ten que ser o público, nalgúns 
corredores mediante lineas de metro lixeiro. Polo tanto entre un medio e outro, entre unha zona 
e outra haberá no medio prazo que deseñar os elementos que sirvan de enlace entre un sistema 
de transporte e outro, tratando de forma independente anque coordinada tanto o transporte 
urbano como interurbano. Xorden deste xeito a necesidade de planificar a intermodalidade do 
transporte, os centros onde esta se ten que verificar, e no medio e longo prazo, a emisión de 
bonos metropolitanos de transporte, que non só permitan senón que faciliten o transbordo entre 
os diferentes modos e sistemas, onde se considere como un transporte primordial o da ría. 
                                                 
123 Obxectivo prioritario das actividades da Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo 
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En certa medida toda proposta que non considere de forma conxunta a problemática do 
transporte en toda a area, e non trate o problema metropolitano, esta abocada ó fracaso, ou, polo 
menos, a non ser óptima dende o punto de vista funcional. A propia consideración de corredores 
dedicados ao transporte público no centro, ten que ir acompañada dun redeseño urbano do 
centro, unha humanización e dun plan de percorridos peonís, que posibilite a 
complementariedade co transporte público, tal e como acontece noutras cidades europeas, que 
nestes intres están a rediseñar os seus núcleos urbanos. 

Principalmente, e polo menos, as liñas de transporte público deberán adaptarse para que se 
configure un servizo completo e eficaz entre os nodos ou centros da cidade en pleno 
desenvolvemento xa na actualidade. 

Neste modelo combinado e coordinado de transporte metropolitano ten un importante papel o 
servizo de rexionais de cercanías, así como as novas liñas que se están a propoñer para o metro 
lixeiro (por exemplo coa liña de Beiramar), compatibilizadas co transporte público 
convencional. Noutro sentido o que as liñas interurbanas accedan ao centro non é 
necesariamente pernicioso, sempre que se atopen esquemas de funcionamento que non interfiran 
o tráfico central da cidade. Viuse por outra parte a importancia extraordinaria do transporte de 
ría de cara a conectividade entre Vigo, e a marxe norte da ría, en concreto cos municipios de 
Cangas e Moaña, importancia que debería aproveitarse de mellor forma (é decir coordinando 
servizos) que na actualidade. 

 

RESUMO: 

- REDE DE TRANSPORTES SEN COORDINAR. FALLA UN ORGANISMO 

SUPRAMUNICIPAL DE TRANSPORTES. 

- NECESIDADE DE POTENCIAR A INTERMODALIDADE, PARA O 

DESENVOLVEMENTO DA RELACIÓN ENTRE A CIDADE E O ALBOZ 

METROPOLITANO. 

- VERTEBRACIÓN DA REDE DE AUTOBUSES URBANOS, E CONSIDERACIÓN 

DA SÚA EVOLUCIÓN EN CANTO SE DESENVOLVAN OS NOVOS 

PROXECTOS. 

- NON SE VALORAN DE FORMA ADECUADA MEDIOS DE TRANSPORTE 

PÚBLICOS FUNDAMENTAIS, COMO O TRANSPORTE DE RÍA E O DE 

CERCANÍAS, ASÍ COMO O TRANSPORTE INTERURBANO EN AUTOBÚS. 
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• SISTEMAS Y MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

A REDE DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO 

A configuración dos servizos de transporte comporta unha importancia fundamental para o 
esquema de desenvolvemento da poboación, e o seu crecemento. De feito é necesaria a mellora 
dos ditos servizos a todaos os niveis, tanto municipal como intermunicipal, e sobre todo a 
coordinación entre os distintos modos de transporte, de cara a transferir parte da sobrecarga de 
desprazamentos que na actualidade se realiza en vehículo privado cara a medios públicos de 
transporte, os que ademais de respostar a un modelo de transporte máis acorde co 
sesenvolvemento da sociedade, supoñen un menor impacto ambiental, e permiten en maior 
medida o que algúns veñen en chamar, desenrolo sostido. 

A REDE DE AUTOBUSES URBANOS. A ESTRUTURA DA REDE, LIÑAS E PRINCIPAIS 
NODOS. A SÚA RELACIÓN COA CIDADE. VOLUME DE VIAXEIROS 

Nun día laborable fanse en Vigo da orden de 615.000 desprazamentos, entre os que se inclúen 
tanto os mecanizados, como os feitos a pé; cunha duración superior os dez minutos. O reparto 
modal entre os diferentes modos de transporte resúmese nas seguintes porcentaxes: 42% a pé,  
40% en vehículo privado, e o 12% en modos colectivos (taxi, e bus urbano), e o 6% en outros 
modos. Respecto dos motivos das viaxes, un 34% son por mor do traballo, o 23% por estudios, 
e o 13% por compras. A resultas da comparación entre os distintos estudios de mobilidade se 
comproba que entre o 93 e o 99, a taxa de motorización pasou de 282 a 328 turismos/1000 
hab.No 99 o grupo que mais utilizaba o autobús era o comprendido dentro dos 16 a 30 anos, 
cunha taxa do 26,0%124. 

A rede actual de liñas e servizos de autobús urbano é eminentemente radial, con nodo común no 
centro urbano da cidade, e confluintes case que todas as liñas na zona de Praza de América, e da 
Porta do Sol. A respecto das actuais liñas, en fase de reforma polo departamento de transportes 
do Concello, cabe dicir que en xeral teñen un percorrido que cabe cualificar como alongado, o 
que nalgún caso repercute claramente coa calidade e fiabilidade do servizo asumido pola 
operadora, VITRASA. Algunha das lineas supera, por exemplo, os 20 kms. por sentido; por 
exemplo o caso da línea 7. 

                                                 
124 Neste apartado se seguen principalmente os datos da propia compañía concesionaria do transporte público urbano 
en Vigo, VITRASA; ademais dos estudios que nos últimos tempos presentou dita compañía, o “Estudio de 
Mobilidade”, do 2000, e o “Informe para a reordenación da rede de transporte colectivo urbano de Vigo”, do 2001. 
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                                       Figura 11. Pantallas informativas do transporte público (SAE) 

A concentración do percorrido das liñas ao seu paso polo núcleo urbano da cidade é unha 
realidade, salvo excepcións puntuais o mapa das liñas coincide co corredor configurado polas 
rúas Policarpo Sanz, Pi i Margall, ou excepcionalmente por Camelias, Venezuela. É evidente 
que dita circunstancia foi en parte a que propiciou a aparición de carrís específicos para bus e 
taxis, en ambos corredores, que funcionan óptimamente debido a reserva dun sentido de 
circulación en cadansúa rúa, para o transporte público, conformando un anel de circulación que 
presta un grande servizo ácidade. 

Debido ao disperso da estrutura residencial existente no rural da cidade compréndese en parte a 
tipoloxía das lineas, que cunha estrutura radial, tratan de dar servizo a todos os núcleos de 
poboación, sen conseguilo cunha calidade adecuada, non por un déficit de servizo, senón mais 
aocontrario por unha certa dificultade de acadar unha total cobertura espallada a todos os entes 
poboacionais, que teñen tal e como se sinalou unha estrutura sumamente dispersa que impide a 
extensión total do servizo de transporte público. 

Os principais eixos viarios son: 

Sanjurjo Badía – García Barbón – Policarpo Sanz – Pi i Margall / Camelias / López 
Mora –Avda Castelao / Avda Florida: Líneas 2, 17 y 18. 

Travesía de Vigo – Pizarro – Gran Vía – Avda de Castelao.: Líneas L1 y L3. 

Colón – Beiramar – Bouzas. Liñas 10, 16 y 27. 

Calvario – Coia: Liñas 4, 5 y 6. 

Cabral – Iglesia: Liña 11. 

Peinador-Centro: Liña 9 

Os eixos de circulación interiores discorren mediante as lineas circulares polos corredores 
urbanos do centro: 

Areal – Colón – Porta do Sol – Paseo Alfonso XII – Romil – Praza del Rei – Venezuela 
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–Praza de España – Pizarro – Travesía de Vigo – Numancia – García Barbón – Rosalía 
de Castro. 

Colón – Urzáiz – Gran Vía – Barcelona - Praza de América – Praza de Eugenio 
Fadrique –Torrecedeira – Policarpo Sanz. 

O resto das liñas fan o servizo cara os núcleos da periferia urbana, e aos equipamentos básicos 
da cidade (hospital do Meixoeiro, Aeroporto e IFEVI, Universidade, Campus de Marcosende, 
etc.) 

A concentración de parte dos percorridos de diferentes liñas no centro urbano da cidade, fai 
evidente a necesidade dunha reorientación dos servizos para acomodalos entre eles, con obxecto 
de agrupar liñas cun servizo único, respetando e mellorando as frecuencias que nalgúns casos, 
na actualidade, son excesivas. Ditas modificacións son por outra parte xa parte dun plan de 
reordenación de liñas que se está a implantar polo departamento de Tráfico do Concello de 
Vigo, cunha fase inicial que comporta o cambio nas liñas circulares. 

A velocidade comercial medida das actuais lineas e de uns 20 km/hora, sendo menor nas de 
percorrido máis curto, por estar circunscritas ao centro, e maior nas de percorrido mais longo. 

Como queda dito, salvo no caso do centro urbano, onde as liñas circulares presentan unha 
frecuencia adecuada, no resto dos casos unicamente se logran ditas frecuencias pola 
superposición dos diversos percorridos e lineas, pero iso con prexuizo da claridade do sistema 
de transporte cara o usuario, e a imposibilidade de ofrecer un servizo integral entre puntos que 
non coincidan nin na orixe nin no seu destino co núcleo central da cidade. 

Os datos de demanda do servizo demostran un uso cercano aos 3,73 viaxeiros/veh km. Ó 
número de quilómetros totais efectuados ao día en cada unha das liñas que conforman a rede de 
transporte colectivo da cidade é de 17.295 km en día laborable, 12878 km. en sábado, e 7216 en 
domingo. 

Os datos da enquisa de mobilidade do 2000 reflicten unhas 71.900 viaxes/día, cun número de 
etapas de 74.450 , o que demostra os escasos transbordos efectuados polos usuarios do servizo, 
en parte polo reducido fomento de tal tipo de prácticas. Na actualidade e a resultas do estudio de 
reordenación de liñas, efectuouse unha subida tarifaria pero permitindo mediante a “tarxeta 
verde” unha certa complementariedade das liñas, incluíndo o transbordo entre liñas, cun certo 
número de limitacións.  

As principais relacións que se detectan do estudio de mobilidade son as que se efectúan entre os 
barrios da periferia e o centro urbano (tanto da zona da Porta do Sol, como de Praza América). 
Existe un importante fluxo diluído por toda a cidade cara os equipamentos mais importantes da 
área metropolitana, en concreto o Campus de Marcosende. En todo caso unha análise mais 
detallada dos datos da mobilidade xeral no municipio, realizouse cun apartado específico. 

A propia configuración da rede existente, e adoptando unha distancia de 200 m. en torno ás 
paradas existentes, cubre a maioría do termo municipal, o que da fe da extensión e esforzo 
realizado no servizo de transporte. 
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OS MODOS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE CAPACIDADE INTERMEDIA. A 
OPORTUNIDADE DO METRO LIXEIRO 

Nos últimos tempos comezaron os estudios para a implantación do metro lixeiro nas rúas de 
Vigo, recuperando unha forma de transporte que quedou soslaiada respecto de outros modos, do 
viario da cidade na década dos sesenta coa desaparición do antigo tranvía.  

O tranvía foi de feito o primeiro transporte metropolitano na área de Vigo, ao aglutinar ademais 
das lineas estrictamente municipais outras que accedían os termos municipais da area inmediata 
á cidade (exemplo de Chapela, Lavadores, Nigrán, Baiona, e Porriño). Dito sistema de 
transporte anque bastante ríxido na súa implantación, debido obviamente a imposibilidade ou 
dificultade de variar os tramos que comprende (en trazado sobre todo), solventou durante 
décadas a mobilidade de Vigo a escala metropolitana, debido entre outras cousas a que este era 
un medio de transporte exclusivo e sen competencia; Poderíase dicir que actuaba de forma 
monopolista. 

A implantación e extensión doutros medios mecanizados empezou a restar importancia e 
demanda ao dito transporte, ata que o incremento do parque móbil de vehículos, e o seu uso 
indiscrimado, acabou por acugular as perdas acumuladas da compañía de tranvías, ata a súa 
depauperación (o que en parte provocou o seu rexeitado pola poboación) e súa desaparición. 
Dita desaparición (acaecida na década dos sesenta) non é estraña, e non se pode culpar dela a 
ningún sector en especial, senón en todo caso a toda a sociedade da época que apostou ben as 
claras por un transporte que se baseaba no vehículo privado, e o que a propia rixidez do tranvía, 
non favorecía.  

       

Desaparece pois o tranvía non por non ser un medio de transporte capaz e económico, senón 
pola imposición dun modo de transporte apoiado no vehículo privado, onde os custos de 
mobilidade son menos perceptibles para o usuario, que o directo custo dun billete de transporte 
ordinario. 

Na actualidade dito desenvolvemento do transporte acadou extremos onde se está a demostrar a 
realidade e os custos totais do desenrolo de este tipo de mobilidade, enfocada ao vehículo 
privado. A sociedade soporta problemas de contaminación, custo de ocupación do rueiro, caos 
rodado, lentitude dos percorridos, e unha deseconomía en canto a custo de combustible, por 
resultar claramente crítico fronte o custo deste capítulo no caso do transporte público. 
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Evidentemente o continuo crecemento do tráfico rodado nos centros das grandes cidades, e en 
concreto en Vigo, non pode soportarse de forma indefinida; chegará un momento que a 
deseconomía debida ao caos circulatorio, o uso do viario, etc impida seguir coas taxas de 
crecemento actuais, e polo tanto se produza unha regulación natural do fenómeno, que se non se 
prevé de forma adecuada, pode repercutir sobremaneira na cidadanía, a resultas da merma de 
oferta de mobilidade. 

En certa medida a realidade territorial de Vigo e sobre todo da súa área inmediata non favorece 
a implantación de medios de transporte públicos coas características do metro lixeiro, dado que 
o disperso das edificacións impiden ou prexudican a concentración da demanda de tráfico nos 
principais corredores. Sen embargo unha política activa encamiñada a conquerir os parámetros 
de funcionamento acordes con modernos sistemas de transporte, pode propiciar e chegar a 
equilibrar a balanza do lado destes sistemas de transporte, que por comodidade, seguridade, e 
fiabilidade resultan xa na actualidade claramente vantaxosos. 

O estudio de viabilidade auspiciado dende a administración local e autonómica fixou tres liñas 
para a implantación inicial do metro lixeiro, en función dun estudio das zonas onde se 
concentraba a maior demanda de tráfico; a liña circular can traza que ía pola Estación de FFCC. 
– Gran Vía – Praza de España – Praza de América – Rúa Coruña – Beiramar – Berbés – Colón – 
Urzaiz – Estación de FFCC.; a liña entre a Estación FFCC. – Samil, pasando por Gran Vía – 
Venezuela – Camelias – Praza de América – Castelao – Samil, e a línea Beiramar – Bouzas (que 
realmente é una extensión da línea circular). A liña circular ten unha lonxitude de 6 km., a de 
Samil percorre da orden de 6,2 km. e a extensión ata Bouzas supón outros 1,4 km., totalizando 
entre todas as actuacións da orden de 13,6 km. O orzamento estimado para ditas obras estímase 
preto dos once mil millóns de pesetas125. 

Neste intre e como consecuencia do anterior estudio de viabilidade do metro, iniciáronse os 
traballos do estudio económico- financeiro e proxecto constructivo das liñas propostas. 

A REDE DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO.  

TRANSPORTE INTERURBANO. CONCESIÓNS 

As liñas de transporte interurbano ou metropolitano dependen directamente da Dirección Xeral 
de Transportes da Xunta de Galicia. As concesións regúlanse a través da lexislación autonómica 
na materia (“Lei de Coordinación dos servizos de Transportes Urbanos e Interurbanos por 
Estrada de Galicia, LG1996/233). 

O listado das concesións de transporte de viaxeiros con servizo na área de Vigo, é o que 
segue126: 

 

                                                 
125 Neste apartado estase a tratar sobre todo das solucións propostas no mencionado estudio “de a Viabilidade Técnica 
e Económica da Implantación dun Metro Lixeiro na Conurbación de Vigo”. 
126 Listado proporcionado pola Delegación Provincial de Transporte de Pontevedra 
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 V-2431 / XG 232, Vigo – Mos 

 V-7008 / XG 382, A Guarda – Vigo – A Guarda 

 V-0453 / XG 027, Pazos de Bordén a Pontevedra, e Anexos (Vigo) 

 V-0497 / XG 031, Carballedo a Vigo e anexos 

 V-0580 / XG 038, entre Castelo de Soutomaior e Vigo, e anexos 

 V-0430 / XG 024, Bouzas – Vilagarcía de Arousa 

 V-0527 / XG 034, entre Vigo e Antas, con anexos 

 V-3216 / XG 360, Lalín e Pontevedra, con anexos (Vigo) 

 V-1432 / XG 080, Vigo – Tui (Pte. Internacional) 

 V-7014 / XG 388, A Cañiza – Vigo, e anexos 

 V-2310 / XG 215, A Cañiza – Pontevedra (anexo a Porriño e Vigo) 

 V-2432 / XG 233, Mosende – Abelenda – A Florida – Porriño – Vigo – Bouzas 

 V-1157 / XG 067, Lugo – Lalín – Pontevedra – Vigo, con anexos 

 V-7047 / XG 421, Vigo – Gondomar – Fornelos 

 V-2115 / XG 182, Aeroporto de Peinador – Vigo 

 V-1293 / XG 072, Alto da Encarnación – Vigo – Canido 

Ademais existen outras dúas concesións onde o seu control non depende da delegación de 
Transportes de Pontevedra, que son a V-7022 é a V7064, que teñen a supervisión de Coruña e 
Ourense. Destas concesións a máis importante é sen dúbida a V-7022 dado que se desenvolven 
a través da franxa atlántica galega, entre as liñas que inclúe destacan as que unen as principais 
cidades e vilas do percorrido, tanto Ferrol, como Santiago, Coruña, Pontevedra, e Vigo. 

As liñas de ámbito nacional ou internacional, e cunha importancia inferior dende o punto de 
vista da planificación territorial, non están incluídas na anterior relación, ao non depender da 
administración autonómica. Existen liñas con destino Bilbao (ALSA INTERCAR, dúas ao día), 
Irún (VIBASA, un ó día), Barcelona (VIBASA, dúas ao día), Madrid (MADRID, tres oa día), 
París (SAIA, un a semana), e con Alemania, Holanda, Bélxica e Francia (SOCITRANSA, dúas 
á semana). 

As cifras dos viaxeiros transportados en cada unha das concesións segundo os partes 
presentados polas propias empresas aos servizos de inspección de transporte remarcan a 
importancia de cada un dos percorridos. 

A frecuencia dos percorridos, e as intensidades no caso das lineas interurbanas exponse nas 
táboas do anexo 1. Destacan pola importancia dos viaxeiros transportados as concesións V-
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7008, dende Tui – A Guarda, e V-0580 dende Soutomaior (e Redondela); ademais das que 
presta a empresa Castromil no corredor atlántico, cun total de 285.667 viaxeiros por trimestre 
(1º trimestre do 2001) contabilizando as orixes (e destinos) dende A Coruña, Santiago, e 
Pontevedra. 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES. INTERMODALIDADE 

Na actualidade a maioría das liñas van parar á estación de autobuses de Vigo, anque existen 
diversos percorridos que conservan ás súas paradas en distintos puntos do núcleo urbano. 
Exemplo diso son parte das concesións V-7022, no percorrido que se fai pola A9 entre 
Pontevedra e Vigo- Areal, que ten a parada na rúa Areal, fronte ao actual edificio do Rectorado 
da Universidade (rúa Porto). 

A respecto da interconectividade da estación de autobuses de Vigo, e a intermodalidade da rede 
de transporte, cabe dicir que non é óptima, debido a que o nodo intercambiador da estación esta 
afastado dos nodos demandantes do sistema de transporte público, tanto espacialmente como 
dende o punto de vista da oferta de transporte dispoñible. De feito á separación física entre dita 
estación de autobuses e a de ffcc. non debería, pero faino, supoñer ningún inconveniente para o 
desenvolvemento dunha estratexia conxunta de implantación territorial. 

A configuración urbana da zona da estación de autobuses, ocupando o edificio terminal a illa 
que se conforma no enlace das rúas Gregorio Espino, Martinez Garrido e Avda. Antonio 
Palacios (primeiro cinto) tampouco parece óptima. Anque solventa de forma integra o enlace de 
dito nodo coa rede de alta capacidade, a través de Avda. de Madrid, coa resolución de todos os 
movementos de forma directa, o trenzado que xurde nalgúns destes movementos non é o 
suficiente longo, o que crea desconcerto, incomodidade e riscos cara a seguridade na circulación 
rodada. Ademais por outra parte, dende o punto de vista urbanístico se está a xerar un “terreo de 
ninguén”, unha chaira, nunha clara zona de expansión urbana da cidade, dificultándose en 
extremo a accesibilidade dos viaxeiros e usuarios cara ó edificio terminal dende a trama urbana 
que arodea as instalacións. 
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                                        Figura 12. Trama urbana na zona da Estación de Autobuses 

A resolución e integración urbana do edificio terminal na estrutura urbana perimetral representa 
unha necesidade indiscutible se se opta ao final pola conservación do actual emprazamento das 
instalacións, ou en todo caso se conservan as ditas instalacións como nodo complementario no 
sistema de intermodalidade do transporte público en Vigo. 

Dita intermodalidade é básica dende o perspectiva da ordenación do sistema de transporte, e 
debe abranguer tanto o transporte público colectivo urbano e interurbano, como ao transporte da 
ría, e os proxectos en curso tanto no que se refire o metro lixeiro, como o que se proxecta 
respecto dos novos accesos do ferrocarril, que pode servir para o pulo do transporte de 
cercanías. 

A coordinación do sistema de transporte débese producir tanto dende o punto de vista da 
coordinación das redes, complementándoas, como no eido da coordinación tarifaria, mediante a 
emisión de títulos ou billetes de transporte zonais na área metropolitana de Vigo. Dito obxectivo 
é unha das principais eivas que ten que solventar a creación da Area Metropolitana de Vigo, e 
constitúe de feito unha linea de actuación dentro do berce de Mancomunidade da área 
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ntermunicipal de Vigo127 

O TRANSPORTE FERROVIARIO 

Para o tratamento do transporte ferroviario existen dúas perspectivas: dende o punto de vista do 
transporte a funcionalidade e intermodalidade do ffcc. con outros sistemas e modos; dende a 
perspectiva do urbanismo, a integración urbana do entramado viario asociado, e a repercusión 
das instalacións ferroviarias, que cun plantexamento nalgúns casos anquilosado no pasado, soen 
ser “pesadas” e difícil de integrar na estrutura da cidade. 

 

 

 
Figura 13. Imaxe da trama urbana (sombreada) na zona da estación de tren no ano 1916 (Plano de Ramiro Pascual) 

                                                 
127 Estudio: “Análisis de Necesidades Técnicas para la Creación de un Ente Metropolitano de Transportes en la 
Mancomunidad del Área Intermunicipal de Vigo”; Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo. 
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Figura 14. Imaxe da zona da estación de tren, segundo foto aérea voo americano (principios dos cincuenta) 

INFRAESTRUTURA 

ACCESOS FFCC 
A configuración da rede resposta a un fondo de saco, dende a estación de Redondela, onde a 
liña atlántica de conexión Pontevedra – Vigo, únese coa vía de acceso á Meseta, por Ourense. 

Dito acceso en dobre vía dende Redondela, electrificada, entra a carón do borde da ría, mesmo 
entre algunha das instalacións portuarias de Rande, e a N-552, e bifúrcase á altura da ponte de 
Rande, en dúas lineas sinxelas e tamén electrificadas, unha de acceso á estación de Viaxeiros de 
Vigo, que vai gañando cota no seu percorrido, afastándose da costa, e outra que segue a bordear 
a ría, e que accede a Estación de Mercancías de Guixar – Porto, a través do túnel de Teis, preto 
dos estaleiros de Vulcano128.  

                                                 
128 En contra do que puidera parecer, a vía máis antiga é a que fai de acceso a estación de viaxeiros de Urzaiz, dado 
que no pasado e cun trazado en Z se facía dende as ditas instalacións o acceso directo ao Porto  (é decir o Peirao da 
Laxe) a través da traza do que na actualidade é Alfonso XIII e a carón da igrexa de Santiago, con pendentes moi 
estrictas. 
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                                                 Figura 15. A rede de ferrocarril en Galicia 

                      

  
Figura 16. Diversas panorámicas da entrada ferroviaria a Vigo 

TERMINAL VIAXEIROS VIGO-CENTRO 
Á estación sitúase no centro urbano da cidade, entre as rúas Norte, Urzaiz, Alfonso XIII, o 
acceso da A-9, e Issac Peral, conformando unha rueiro completo (e de proporcións máis que 
evidentes e relevantes dentro entramado urbano central de Vigo.  

A actual estación terminal (ffcc) data da década dos oitenta polo que se trata dunhas instalacións 
relativamente novas, anque tanto en emprazamento, ocupación como en estrutura resposta as 
concepcións esbozadas na antiga estación de tren, inaugurada no século XIX. 

A última das reformas realizadas, anque precisa dada a antigüidade do anterior edificio terminal, 
quedou nunha intervención hoxe en día limitada, xa que unicamente resolve a problemática 
interna da funcionalidade do sistema ferroviario, sen entrar noutro tipo de problemática que é 
evidente, como é a intermodalidade entre modos de transporte (transporte urbano e interurbano 
por estrada), a integración urbana do espacio da estación, e a procura de novos espacios libres e 
equipamento sobre espacios infrautilizado no corazón mesmo da cidade. É por iso polo que se 
está a pensar dende diferentes organismos nunha solución que á forza ten que ser integral e 
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completa, abranguendo todos os factores en liza. 

TERMINAL TECO GUIXAR 

 
Figura 17. Aspecto xeral da praia de vías en Guixar 

As instalacións de Guixar sitúanse entre a vía de Beiramar- Areal- Sanjurjo Badía, e os peiraos 
do Porto. As actuais instalacións utilízanse principalmente para a transferencia de vehículos 
automóbiles e o seu almacenamento provisional, e nunha orde inferior para o transporte de 
mercadorías en colectores. 

A potenciación das ditas instalacións, sobre todo no que se refire ao transporte e 
intermodalidade do tráfico de contenedores, é fundamental; prioritario en canto se desenvolva a 
zona loxística de Salvaterra. Da correcta funcionalidade de dito tránsito depende o éxito de parte 
das actuacións programadas, e o desafogo de parte da superficie auxiliar ao Porto. 

A terminal ten unha boa dotación en canto a equipamento e infraestrutura, dispoñendo de 4 vías 
baixo pórtico de 400 m. de percorrido, 8000 m2 de depósito de contenedores, e outros 900 m2 
baixo pórtico. Nembargantes o tráfico de colectores é reducido, de 36000 TEUS en 1997. De 
feito a infrautilización das instalacións é evidente, estímase que unicamente se está utilizando o 
15-20% da capacidade potencial da terminal129. 

A mobilidade dende o punto de vista de mercadorías analizouse dentro do apartado 
correspondiente. Neste sentido aquí ademais de sinalar a importancia da potenciación lóxica das 
instalacións (o que non ten que representar ningunha ampliación en superficie, senón ó mellor 
incluso o contrario), engádese a importancia do tema do bordo ferroviario xerado sobre todo na 
zona do Areal, e o problema paisaxístico na zona de Sanjurjo Badía e Xulián Estevéz. Para a 
problemática do Areal, habería que formúlase a necesidade das praias de vías existentes en 
pleno centro da cidade. 

                                                 
129 “Propuestas de Desarrollo Económico de Vigo y su Área”, Documento de Avance, Abril 2000, Consorcio Zona 
Franca de Vigo 
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SERVIZO É TRÁFICO 

Cabe diferenciar pola súa funcionalidade totalmente distinta, o servizo de rexionais do servizo 
de longo percorrido. No primeiro caso o servizo prodúcese a través principalmente da liña Vigo-
Redondela-Pontevedra-Vilagarcia – Santiago, e Santiago – Coruña, que configura o corredor 
atlántico galego. Dito corredor é o que ten con moito un dos maiores tráficos dentro dos 
percorridos rexionais de Renfe (segundo nas estadísticas da compañía), o que se comprende 
pola súa funcionalidade dentro da rexión atlántica galega. Existe tamén o servizo ata Ourense, 
pero neste caso o seu uso é moito mais limitado, debido á existencia da competencia e calidade 
proporcionada polo percorrido en vehículo privado pola A-52 (libre de peaxe), que salva o 
mesmo percorrido en tempos mais reducidos. 

Dende o puntos de vista da mobilidade, a importancia do longo percorrido en ffcc. é moi 
reducida, e circunscríbese principalmente aos viaxeiros cautivos, e dicir, que non teñen 
posibilidades de dispoñer doutros sistemas ou modos de transporte, por exemplo o aéreo. 

Tamén funciona un certo servizo de transporte de mercadorías, anque limitado, como ocorre en 
todo o noroeste peninsular, polo pouco pulso que se lle dá a este tipo de transporte. 

Polo tipo e carácter do tráfico que se está a captar, principalmente rexional no corredor 
atlántico, cabe reconsiderarse tanto os servizos como a dimensións do edificio da estación de 
Vigo, o que por outra parte xa se está avaliando, dende unha óptica completa. 

O tránsito de viaxeiros de longo percorrido no 2000 foi de 87.535 con orixe en Vigo, e 85.536 
con destino na cidade (só inclúe datos de Renfe, e polo tanto non se contabilizan os rexionais 
con destino Porto). Destacan entre os nodos e interrelacións máis importantes, as de Madrid 
(destino duns 33.559 viaxeiros, e orixe de 34.334), Cataluña (15.606, e 15736, 
respectivamente), Castela León (14.749, 15075), Galicia (non considera o tráfico de rexionais, 
12956, 8871) e Pais Vasco (4842, 5.380)130. Anque este servizo ten pouca importancia dentro 
do modelo de transporte da área metropolitana, serve en parte para xustificar a funcionalidade 
de Vigo como centro difusor e receptor do tránsito de longo percorrido. As principais liñas deste 
tipo son as que enlazan con Oporto e Lisboa, a de Hendaia-Paris, as de Madrid, e as transversais 
con destino Irún, Madrid-Alicante, e Barcelona. 

O tránsito no servizo de rexionais RENFE acadou durante o 2001 un tránsito de 440.000 
viaxeiros con orixe en Vigo, e 430.000 que tiñan como destino a cidade. No corredor atlántico 
as cifras de mobilidade xeral chegaron aos 1.040.000 viaxeiros de Coruña- Vigo, e outros tanto 
en sentido Vigo-Coruña. Se se despreza os viaxeiros acumulados polo servizo de rexionais a 
Ourense, que tanto pola frecuencia como pola competencia doutros modos de transporte, 
representa un servizo moito menos utilizado que o do corredor atlántico, da orde do 40% dos 
viaxeiros do corredor atlántico teñen como orixe ou destino a cidade de Vigo. 

                                                 
130 Fonte: Longo Percorrido, RENFE 
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PROXECTOS E PROPOSTA BÁSICA DA REDE 

Simultaneamente á redacción do novo PXOM, estáse a proceder ao estudio dos novos accesos 
ferroviarios a Vigo cidade. A presentación da Memoria resumen de Impacto Ambiental pola 
ambigüidade dos corredores contemplados non aclara en exceso o panorama final da estrutura 
da rede de acceso á cidade, anque existe un certo consenso en que ademais da alta velocidade, o 
proposta do acceso traerá a solución en vía pasante cara o Porriño.  

Os novos corredores se deberánse integrar dentro da estrutura urbana da cidade, o que se poderá 
garantir en canto a administración competente confirme os corredores para á súa incorporación 
e axuste na redacción do PXOM. 

Complementariamente estanse redactando e avaliando con carácter básico as alternativas para a 
introducción do tecido ferroviario nos peiraos de Bouzas, na parte sur do Porto de Vigo (e zona 
que move da orde do 36% do tráfico portuario). Dentro das posibilidades que se están a estudiar 
figura a posibilidade de soterramento do tráfico viario na zona de Beiramar – Bouzas, o pola 
contra incluso un novo trazado que salve a bocana dende o peirao da estación marítima ata o 
peirao de Bouzas. 

• O TRANSPORTE MARÍTIMO 

O tráfico do Porto é eminentemente de mercadorías, anque existe unha pequena pero 
significativa presencia do transporte de viaxeiros, en dúas modalidades ven diferenciadas, o 
transporte da ría, e a escala de grandes transatlántico de viaxes de ocio. O tráfico de escala, 58 
buques e 57.716 persoas, é importante dende o punto de vista de ocio, turismo, e polas 
actividades relacionadas cos viaxeiros dos cruceiros que recalan en Vigo, nembargantes non 
supón un tema para tratar dende o punto de vista de tráfico (e a súa coordinación) senón dende o 
punto de vista do turismo, e os servizos comerciais relacionados (por exemplo a potenciar coa 
construcción do centro comercial da Laxe). 

TRANSPORTE DA RÍA 

O transporte de ría é proporcionado por concesión Autonómica pola empresa Mar de Ons. As 
rotas comerciais son as de Cangas, Moaña, e Cíes (no verán), partindo dende o peirao de 
viaxeiros próximo o peirao da Estación Marítima. No ano 2000 transportáronse 982.809 
viaxeiros, contando tanto entradas como saídas do Porto de Vigo. Esta cifra é moi importante 
tanto dende o punto de vista relativo como absoluto, dado que é similar en orden de magnitude 
aos usuarios do servizo de rexionais de ffcc na estación de tren, o que demostra ben ás claras a 
potencialidade do servizo, como un dos primeiros modos de transporte na área metropolitana. 

O transporte da ría ten que xogar no futuro un papel aínda máis relevante no transporte 
metropolitano, toda vez que resulta evidente a acugulación da rede viaria no acceso aos centros 
das grandes cidades. Na actualidade o transporte da ría é claramente competitivo en tempo e 
prezo para todos aqueles usuarios que teñen tanto a un lado coma noutro da ría, posibilidades de 
achegarse a pé ata os peiraos de embarque. Cara á potenciación do servizo é fundamental a 
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consideración e mellora das condicións de intermodalidade do transporte (coordinación con 
outros medios, habilitación de aparcadoiros, etc). No lado de Vigo, debería aproveitarse a estes 
efectos o equipamento que se construirá nos arredores (exemplo centro comercial da Laxe), así 
como posibles sinerxías tan plausibles como acordos para a instauración de billetes combinados 
transporte-ría- bus urbano. 

• TRANSPORTE DE MERCADORÍAS 

A meirande actividade do Porto céntrase como queda dito no tráfico de mercadorías. O Porto de 
Vigo proporciona un enlace adecuado para o transporte de mercadorías con moitos dos 
principais Portos Europeos, e tamén transeuropeos. Proporciona lñas regulares feeder cos Portos 
de Algeciras, Rotterdam e Felixstowe, e abondosos servizos a outros destinos intercontinentais. 
Dita situación reflíctese na importancia do tráfico exterior 70% fronte ao tráfico de cabotaxe 
30%. Destaca a evolución positiva nos últimos tempos das mercancías xerais, fronte os graneis 
sólidos e líquidos. 

O número de buques que entraron no Porto no 2000 foi de 2554 cun arqueo total de 19.944.839 
G.T. O tráfico do Porto supuxo unhas 3.876.817 toneladas, cun aumento do 10,5% respecto do 
1999131. 

Os graneis líquidos por instalación especial acadaron as 44600 toneladas (-19,23%), 21831 de 
productos petrolíferos, e 22769 a sosa e aceite de peixe. 

Os graneis sólidos sumaron as 504.171 tn (+13,8%), das que 471.017 foron de cemento e 
descargadas por instalación especial, e o resto por guindastres. 

De mercancías xerais manipuláronse 2.959.665 toneladas (+11,4%), das que só 219.778 foron 
en cabotaxe.  

O tráfico de granito supuxo as 520.091 tn (+6,7%), movidas principalmente dende o peirao de 
granito sito en Rande, e que constitúe un nodo que funciona como centro loxístico internacional 
do mercado desta pedra a nivel mundial. O tráfico do material elaborado en pranchas acadou as 
61.275 tn. 

No apartado do peixe conxelado chegáronse ás 474.752 tn (+2,63%), no de froitas e hortalizas 
34.418 (-10,7%), automóbiles e compoñentes 655.190 (+28,0%), materiais de construcción 
198.086 tn (-7,07%) e madeira 205.886 tn (+20,1%). 

O 46,8% do tráfico de mercadorías xeral estivo containerizado, sendo os TEUS equivalentes da 
orden das 147.501 tn. 

                                                 
131 Fonte: Memoria Anual do Porto de Vigo, 2000 
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• INFRAESTRUTURAS DO PORTO. CENTROS LOXÍSTICOS DA ÁREA 
METROPOLITANA 

Non é este o momento dun estudio profundo das necesidades de usos do solo ao Porto.  

Como resumo pódese aseverar que a zona asociada ao dominio portuario do Porto de Vigo 
esténdese dende Alcabre (punta do Muiño) ata o Monte da Guía; incluíndo na dita relación as 
superficies anexas a zona de Beiramar (entre dita vía e a rúa de Jacinto Benavente). De idéntica 
maneira están asociadas ao dominio portuario, como zonas de servizo do Porto de Vigo, as 
zonas costeiras de Teis e Rande, entre a Punta da Guía (salvo as instalacións da ETEA) ata 
Punta Portela; así como na outra marxe da ría, dende Punta Estralo ata o porto de Domaio; 
Punta Arroás, e o porto comercial de Cangas. 

A superficie terrestre do Porto de Vigo acada os 1.270.310 m2, divididos en 525.082 m2 de 
almacéns, 274.096 m2 de viais, e 471.132 con outros usos distintos. Na zona de servizo do 
Porto, onde se implantan instalacións e concesionarias importantes (por exemplo Pescanova), 
existen outros 1.238.150 m2 dispoñibles. 

A zona asociada ao subdivídese en dúas áreas distintas, chamadas zona 1 e zona 2. A zona 1 
corresponde o que se entende como Porto de Vigo, e se comprende entre os límites definidos 
pola prolongación da primeira aliñación do dique-peirao de Bouzas, entre a aliñación do faro da 
Guía-faro das Cíes, e a costa sur da ría de Vigo. A superficie de flotación da dita zona acada as 
762 ha (538.7 no chamado anteporto). A zona 2, é a zona de servizo do Porto, antes sinalada, 
que se inclúe dentro do dominio portuario, e que non está estrictamente nas mesmas instalacións 
portuarias ligadas ao centro da cidade. 

Dentro da zona terrestre o Porto comprende actividades de diverso tipo, algunhas non 
estrictamente dedicadas as actividades portuarias de carga e descarga. Isto, unido ao feito do 
esgotamento da capacidade de ampliación de superficies que non estean completamente 
adicadas as actividades de carga e descarga, e almacenaxe temporal das mercadorías, provoca e 
induce á necesidade dunha reordenación de servizos e actividades que re-ubique certas 
actividades de 2ª linea en áreas que conectadas co Porto non se asenten dentro da propia liña 
costeira, actuacións de racionalización que se están a desenvolver en diversas zonas (a máis 
ambiciosa é o proxecto do Porto seco – zona loxística de Salvaterra)132. 

Todo o anterior non impide a esixencia de atender as posibilidades de mellora das liñas de 
atraque fundamentais para o aumento da operatividade do Porto, ase como as instalacións e 
equipamentos que permitan a intermodalidade do transporte, e o aproveitamento e mellora de 
accesos das infraestruturas de transporte existentes. As liñas de dita racionalización deberán vir 
en parte das indicacións e obxectivos que se propoñen no Plan Estratéxico do Porto, na 
actualidade en fase de redacción.  

A intermodalidade e a potenciación do transporte entre o Porto, Aeroporto, e os centros 

                                                 
132 Necesidade de crear a expansión do Porto fora do seu recinto reflectida en moitos documentos, por exemplo nas 
“Propuestas de desarrollo económico de Vigo y su Área”, Zona Franca de Vigo, 2000 
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loxísticos metropolitano, supón un obxectivo de primeiro orden, para garantir un óptimo 
desenrolo e harmónica da actividade económica da rexión urbana. A potenciación do transporte 
ferroviario debe xogar un importante factor, na actualidade claramente deficitario; 
complementariamente á mellora do transporte aéreo pode intentar achegar un mercado de carga, 
agora focalizado nas instalacións do Sá Carneiro (en Porto, Portugal), cun importante tráfico de 
carga de 30.000 tn en 1998. 

• O TRANSPORTE AÉREO 

A infraestrutura de transporte aéreo apoiase nas instalacións aeroportuarias de Peinador, e cubre 
unha área de influencia que pode estenderse por toda a provincia de Pontevedra, parte de 
Ourense, e o norte de Portugal133. Os aeroportos máis próximos son os de Santiago – Lavacolla 
e Porto – Sá Carneiro. 

        
Figura 18. Praia de estacionamento de Peinador 

 TRÁFICO 

Os datos do tráfico de viaxeiros reflicten un extraordinario aumento do número de pasaxeiros 
nos últimos anos, como se conclúe nas táboas seguintes134. O tráfico de pasaxeiros case que se 
duplicou no período 92-99. O número de operacións creceu anque en menor medida, do que se 
desprende que houbo unha mellora xeral da rendibilidade das operacións de voos. 

A evolución do tráfico de mercadorías por vía aérea é positiva, anque con altas fluctuacións 
periódicas (máximo no ano 97), o que se debe ao carácter cíclico das operacións (necesidades 
puntuais de Citroen, etc). Neste apartado estase a impulsar a potenciación do transporte de peixe 
vía aérea, con resultados non completamente satisfactorios. Son interesantes as actuacións que 
neste eido se están a desenvolver en diferentes aeroportos do estado, como son os centros 
                                                 
133 Fonte: Plan Director de Peinador 
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loxísticos de carga de Madrid, e Barcelona. Anque a diferente escala, en Vigo tamén se podería 
potenciar un certo sector de carga, sobre todo se se considera o extraordinario peso que o sector 
industrial ten na cidade. A próxima zona de Liñeiriños podería constituir un centro loxístico da 
área metropolitana, tal e como se está a falar, ao estar situada entre infraestruturas de primeiro 
orde a escala rexional e nacional. 

Os últimos datos coñecidos reflicten a evolución positiva sinalada, con tráficos que acadan no 
ano 2000 os 720.000 viaxeiros, e as 3.293 tn de carga transportada. A Dita evolución claramente 
pode estar condicionada a evolución positiva da economía, que nese ano tocou teito, e no caso 
das cargas reforzada con acontecementos puntuais (flotes de carga para Citroen) esporádicos, e 
que non se mantiveron co tempo. De todas formas a evolución confirma a Vigo como un 
aeroporto que gaña posicións respecto dos inmediatos (Sá Carneiro, e Lavacolla), 
correspondendo á importancia industrial da cidade de Vigo, e a actividade empresarial 
implantada en toda a súa área metropolitana. 

As liñas de carga existentes están cubertas por Aviaco e Air Europa; Aviaco proporciona 
servizo a Madrid, Barcelona, París e Bilbao (a Madrid e Barcelona diario); e Air Europa, opera 
tanto a Madrid, como a Alicante con servizo esporádico (os primeiros días de cada mes)135 

 INSTALACIÓNS 

O Aeroporto de Peinador é de clase internacional, categoría O.A.C.I:4-C, categoría 
administrativa: 2ª, ten como código IATA;VGO, e indicativo O.A.C.I: LEVX.  

A pista dispón de 2400 m. de lonxitude cunha anchura de 45 m, con “rúas” de saída e rodaxe na 
zona próxima a cabeceira sur-oeste. A plataforma para o estacionamento de aeronaves ten unha 
superficie de 49.560 m², con sete posicións para aeronaves, e con dúas pasarelas telescópicas, 
que poden servir a catro das posicións. 

O novo edificio terminal ten unha superficie de 7182 m² en tres niveis (soto, planta principal e 
primeiro). A planta dedicada ao público (principal) ten unha superficie de 5550 m2. O 
aparcadoiro da terminal de pasaxeiros ten unha capacidade de 542 prazas. 

A terminal de mercadorías ten unha superficie de 2355 m², onde operan entre outras compañías, 
Casesa, Aviaco, Aduanas, e Helicsa. O edificio da terminal de carga dispón de servizos de 
oficina, cámara frigorífica, de conxelación, almacén, sanidade vexetal, e animal, oficinas de 
axentes, e control de aduanas. 

O Plan Director do Aeroporto de Peinador, recentemente presentado, sinala as bases de 
actuación para a ampliación das instalacións aeroportuarias, previndo a mellora de forma 
inmediata do aterraxe en condicións atmosféricas desfavorables (actual causa de moitos desvíos 
cara a aeroportos cercanos). 

A zona de estacionamento de aeronaves, a ampliación da zona de rodadura, do edificio terminal, 
                                                                                                                                               
134 Fonte: Aena. www.anea.es. 
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e do aparcadoiro exterior contémplase no horizonte de proxecto do Plan Director. Dende o 
punto de vista desta separata esto influenciará fundamentalmente á proposta que se faga sobre o 
viario de enlace coa rede de alta capacidade, ase como as reservas de solo que se prevean dentro 
do Plan Director. 

 
 

                                                                                                                                               
135 Fonte: Plan Director do Aeroporto de Vigo. AENA. 1998 
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• SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE DE VIGO. CONSIDERACIÓNS 
XERAIS. 

O sistema de comunicacións que incorpora o presente PXOM é un sistema multimodal na 
medida en que está constituído por distintos modos de transporte (vehículo privado, autobús 
urbano metropolitano e interurbano, ferrocarril, transporte marítimo de ría) e na medida en que 
se propón que o seu funcionamento se basee na coordenación das distintas redes, dos servizos e 
na coordenación tarifaria. 

Alcance das determinación do Plan Xeral 

As determinacións do planeamento urbanístico non poden, nen deben, substituír ás propias da 
xestión e explotación das redes de transporte. Paraa iso existen figuras especializadas do 
planeamento sectorial e, por suposto, a propia xestión de servizos de transporte e da rede viaria 
cuxa flexibilidade e axilidade na toma de decisións resultan imprescindibles para resolver os 
complexos e cambiantes problemas que afectan ás redes e servizos de comunicacións. 

Pero as determinacións do planeamento urbanístico requiren unha coordenación, unha entidade 
de criterios xerais coas medidas que constitúen a política de transporte da cidade. Con maior 
motivo se se trata dunha área metropolitana en proceso de formación, como é o caso da 
aglomeración de Vigo. 

Así, por caso, non é cometido dun Plan Xeral de Ordenación Municipal a decisión de onde 
deben implantarse plataformas reservadas ao transporte colectivo, nen tampouco se se debe 
ou non mellorar a capacidade do sistema mediante a introducción dun novo modo de transporte 
de características distintas e capacidade superior aos existentes, ou se se debe trazar en 
superficie ou soterrado. E non o é nen debe selo, porque a rixidez nas determinacións do Plan 
Xeral obrigaría a lentos procedimentos de modificación cada vez que houber de se trocar 
unha decisión. Pero sobre todo, non o é porque o marco do Plan Xeral non é o ámeto axeitado 
para tomar este tipo de decisións, que deben ampararse en custosos e complexos estudos de 
viabilidade e demanda imprescindibles na elaboración das políticas de transporte.  

Por motivos semellantes, tampouco o Plan Xeral debe ser a figura que regula a sección 
transversal do viario, distinguindo por caso, entre beirarrúas e calzada, ainda que en ocasións se 
propoñan esas seccións, a sabendas de que no futuro o cambio da sección non ha precisar da 
modificación do Plan Xeral, mesmo que se trate de viario de sistemas xerais. 

O Plan Xeral, en troques, si é o instrumento axeitado -e así o expresa a lexislación urbanística, 
calquera que esta sexa- para definir a estrutura xeral e orgánica do territorio. Pois ben, un 
dos máis significativos elementos estruturais do territorio- senón o principal- é o sistema de 
comunicacións: formado polo sistema viario, o ferroviario, o aeroportuario e o portuario. 
Dentro destes sistemas inclúense os nodos, os intercambiadores, as estacións onde se 
materializa funcional e físicamente a intermodalidade; o transbordo de pasaxeiros- ou de 
mercadorías- dun a outro medio de transporte. 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 437 -  
 

O Plan Xeral clasifica e define os solos do termo municipal que se destinan ao sistema de 
comunicacións. Estes solos acollen as calzadas destinadas á circulación de vehículos e de peóns 
e tamén, no seu caso, ás plataformas reservadas ao transporte colectivo. O Plan Xeral decide 
pois as dimensións e trazados dos solos que configuran o sistema de comunicacións. E isto si é 
unha determinación do Plan. Pode, mesmo, recomendar como deben ser as seccións 
transversais. É dicir, as dimensións das beirarrúas, calzadas, etc. Pero, neste caso, o modo en 
que se reparte o solo destinado a sistema viario non é unha determinación, senón somentes unha 
recomendación do Plan Xeral. 

Cando un Plan Xeral establece unha sección transversal recomendada para un elemento viario 
determinado está indicando a súa idea de como debe tratarse ese elemento viario pero non está 
adscribindo cada parte desa sección a un uso concreto de transporte. Todos eses usos- peonil, 
calzada, transporte colectivo, axardinamento- envólvense dentro do máis xeral que é o sistema 
viario. E concretaranse cando o se redadacten os proxectos de urbanización,que son proxectos 
de xestión da rede viaria, que poden alterar esa sección transversal- ampliando beirarrúas, 
creando bandas de aparcamento, etc.- sen que iso afecte aos contidos normativos do Plan Xeral. 

Se se modifica o uso dunha rúa convertíndoa en peonil, se se implanta un carril bus, se se 
adoptan medidas que moderen o tráfico, se se suprime ou amplía o espacio destinado ao 
aparcamento, etc... non se afectan as determinacións do Plan, nen se modifica o seu contido. E 
isto, que semella obvio, debe ser así recollido na propia Normativa urbanística do Plan. Trátase 
de medidas de xestión e explotación da rede que non son obxecto e son independentes dos 
contidos do Plan. 

Hai que aclarar, non obstante o anterior, que a proposta do Plan Xeral referida ao sistema de 
comunicacións precisa ter uns criterios referidos ao transporte e ao seu funcionamento que é 
recomendable que sexan coherentes coas políticas sectoriais a implementar pola administación 
nos próximos anos. Por caso, a construcción do tren de alta velocidade é unha decisión externa 
ao Plan Xeral que inflúe profundamente no xeito de tratar a estación ferroviaria. Aínda que non 
se coñezan con exactitude os prazos de execución desta actuación nen mesmo os trazados 
definitivos, as determinación do Plan si tiñan que contemplar os efectos que en calquera caso 
vai xerar na cidade e obrar en consecuencia. E así se fai no presente PXOM. Outro tanto se pode 
dicir do proceso de metropolización da área de Vigo, que é tamén algo independente do que se 
pode normativizar no presente Plan, pero loxicamente é un fenómeno de directa incidencia na 
estrutura urbana de Vigo e velaí que se teña tido en conta por aquel. E así poderíanse seguir 
citando outros exemplos de actuacións “externas” que inciden nos contidos do Plan. 

De calquera maneira, as determinacións do presente Plan relativas ao sistema de comunicacións 
parten duns criterios xerais de política de transporte. O primeiro deles é o que entende que o 
sistema de transporte de Vigo debe ser un sistema integrado e debe funcionar baseado na 
intermodalidade. Isto significa que cada medio de transporte debe desempeñar, en liñas 
xerais, a función máis axeitada ás súas características, dentro dun marco de coordenación, 
complementariedade e intermodalidade. 
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A coordenación das redes de transportes. A intermodalidade. 

Na ordenación da cidade, a coordenación das redes concrétase na proposta de remodelación ou 
de novas estacións de intercambio modal, dos denominados intercambiadores de 
transporte. A función urbana dos intercambiadores dedúcese da accesibilidade que 
proporcionan, a cal privilexia o espacio no que se sitúan, fronte a outros lugares da cidade. Por 
outra parte, en tanto son estacións de intercambio, constitúen elementos básicos das redes de 
transporte, xa que neles se materializa funcionalmente a coordenación dos distintos modos de 
transporte. 

A construcción e mellora dos intercambiadores de transporte, simplificando e facilitando as 
correspondencias, ten por obxecto despenalizar os transbordos e reducir os tempos de 
desprazamentos dos viaxeiros entre os diferentes modos ou liñas de transporte, tempos aos 
que o viaxeiro é especialmente sensible. 

As principais estacións de intercambio convértense, así, nun dos nodos máis significativos da 
cidade, nos lugares axeitados para situar usos e actividades centrais. É dicir, poden ser o núcleo 
de áreas de centralidade arredor dos que ordenar a cidade futura. Para iso é comenente que o 
sistema de transporte funcione efectivamente como un sistema multimodal. 

A estación intermodal de Vigo-Urzaiz. 

Os estudios relativos á mellora dos accesos ferroviarios a Galicia en xeral, e máis en particular, 
os referidos a modernización do Eixo Atlántico ferroviario e ao ferrocarril de alta velocidade de 
unión con Ourense e Madrid conceden un importante protagonismo a este modo de 
transporte na ordenación futura da cidade, radicalmente distinto ao papel marxinal que 
posúe na actualidade. 

A transformación da actual estación ferroviaria de viaxeiros na estación central, e pasante, dun 
ferrocarril de altas prestacións, plenamente integrado na rede de alta velocidade da penínsua e 
no Eixo Atlántico, converte a este ponto no principal nodo do sistema de transporte da cidade. 

A posición urbana da estación e a súa proximidade á autoestrada fan deste lugar un dos máis 
accesibles e centrais da cidade. A dimensión da cidade favorece, por outra parte, a 
singularidade, a persoalidade urbanística única deste ponto. O fomento da intermodalidade 
explica que xa no Avance se propuxera a creación dunha Estación de autobuses integrada 
na estación ferroviaria136. 

A estación de autobuses acollerá principalmente os autobuses metropolitanos do norte da 
cidade, os de longo percorrido e tamén aqueles rexionais cuxo camiño natural de penetración na 
cidade sexa a Autoestrada. A proposta contempla tamén a remodelación dos accesos dende a 
autoestrada e mellora as relacións co viario propiamente urbano a fín de garantir unha aquelada 
relación co transporte urbano, todo elo co criterio de integrar todos os movementos dos distintos 
modos (automóbeis privados, taxi, autobuses, etc.) ao tempo que se conforma definitivamente 

                                                 
136 Agora mesmo, o Plan xa incorpora esa determinación, así como outras actuacións de incremento de centralidade, 
abeiradas ao Convenio acordado entre a D.X. da antiga RENFE e o Concello de Vigo, xa citado. 
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unha grande peza urbana, hoxendía precisando de amplas actuacións de remodelación. 

A proposta inclúe tamén como xa se dixo, unha dotación de aparcamentos que serva, a 
modo de reforzamento de aparcamento de acceso á cidade para aqueles vehículos procedentes 
do norte da aglomeración metropolitana complementario ao previsto en Guixar. Este 
aparcamento serve asimesmo como acceso á estación do ferrocarril.  

Neste sentido hai que ter moi presente que o ferrocarril de alta velocidade é un novo modo de 
transporte que captará os seus clientes, nunha porcentaxe importante do norte da 
aglomeración metropolitana.  

De acordo co Convenio establecido entre o Concello de Vigo e a “ Red Nacional de 
Ferrocarriles Españoles” (RENFE) a proposta incorpora a creación de espacios de uso público e 
de uso comercial que terminan por definir as características principais desta actuación. 

As estacións metropolitanas de intercambio modal. 

No Avance do Plan Xeral xa se propoñía que a relación entre o transporte metropolitano e o 
urbano da cidade central organizase a través dunha coroa de estacións de intercambio 
rodeando o Vigo central, onde se tiñan que situar as terminais das liñas metropolitanas e que 
se convertan en nodos importantes da rede de transporte urbano, producíndose neles a 
intermodalidade metropolitana-urbana.  

Estes intercambiadores están dotados igualmente de aparcamentos de disuasión de 
vehículos co gallo de ampliar o contido intermodal e poder integrarse axeitadamente nunha 
política de transporte metropolitano de ámeto máis xeral. 

No norte da cidade esta función é desenrolada pola estación multimodal proposta na estación 
ferroviaria, actuación que se ven de describir. Actuacións complementarias á estación 
multimodal sitúanse nas proximidades da unión da Ronda coa Travesía de Vigo e o enlace 
de “Buenos Aires“, en Guixar137. Neste lugar proponse a creación de nodos secundarios de 
intercambio modal previos á estación multimodal. A utilidade destes nodos previos consiste en 
relacionar as liñas de transporte de carácter transversal que dotan de accesibilidade ao “ Vigo 
exterior “, é dicir, San Paio, Candeán, Lavadores, Cabral, etc. co transporte metropolitano. 

No leste da cidade a estación principal proponse na área onde está a actual estación de 
autobuses, área que ten que se remodelar por completo. Este intercambiador seguiría acollendo 
a maioría das liñas metropolitanas cuxo itinerario natural é a actual Avenida de Madrid. Ao 
igual que no norte, prantéxase aquí, un intercambio complementario, de menor entidade e 
localizado nas proximidades do Hospital do Meixoeiro, próximo á Ronda de Vigo que se 
prevé no Plan. 

                                                 
137 Prevista na peza de ampla remodelación e revitalización de Teis, actuación convida entre o Concello de Vigo e 
Zona Franca, que pretende acobillar aquí un grande centro loxístico, comercial, de lecer e de servicios, amén de 
residencial de calidade sobre unha centralidade tradicionalmente activa cal é o Mercado de Teis. Os cambios que se 
introduciron na ordenación desta peza de Teis-Guixar non couta para nada a funcionalidade prevista a respecto do seu 
rol de intermodalidade 
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No sur da cidade proponse un intercambiador nas cercanías da unión da nova vía parque da 
Universidade coa Ronda ligado a actuación urbanística de Telleira. Este intercambiador, 
pode acoller os futuros autobuses de Gondomar, Vincios e parte dos de Porriño.  

No suroeste da cidade propóñense dous intercambiadores destinados aos desprazamentos xerais 
por Nigrán, Baiona e Gondomar, así como os producidos en Saiáns, Oia, Coruxo, Comesaña e 
zonas próximas. O primeiro sitúase nas proximidades de Balaídos entre a Avenida de Portanet 
e a Avenida da Florida. O segundo localízase nas cercanías da unión da Avenida da Florida 
coa estrada de Baiona, coa nova avenida da Samil. 

No oeste da cidade a importancia da estación marítima da ría convértea no principal 
intercambiador desta parte de Vigo. A proposta de construcción do cinto litoral dando 
continuidade ao túnel de Montero Ríos e dotando de mellores accesos ao recinto portuario 
facilitará a moderación do tráfico de superficie e a circulación dos servizos de transporte 
colectivo e urbano que servirán a nova estación de Ría. 

Así pois, a coordenación de redes ten o seu principal instrumento na localización e definición 
das estacións de intercambio modal máis significativas. En termos de xestión e de explotación, a 
coordenación de redes é igoalmente necesaria para o mellor funcionamento dun sistema 
formado polas liñas de autobuses e de transporte marítimo a Ría que dan servizo aos municipios 
que integran a área metroplitana. 

Pero tamén é necesaria polos cambios que na propia rede de transporte colectivo vai xerar a 
modernización e mellora das liñas de autobuses metropolitanas así como a posible 
introducción dun novo modo de transporte colectivo de capacidade intermedia como é o 
metro lixeiro, actualmente aínda en fase de estudio. 

Complementariamente proponse tamén a estación intermodal do Ave de Vigo-Sárdoma, 
como unha estación complementaria e de clasificación, con obxecto de facer viable a chamada 
saida sur cara a Portugal, en alta velocidade ferroviaria. 

A coordenación tarifaria e dos servizos. 

Outros aspectos da coordenación refírense á coordenación dos servizos e á coordenación 
tarifaria. A coordenación dos servizos implica a reordenación das liñas e o establecemento de 
programas coordenados de servizos. A coodenación tarifaria require desenrolar un marco 
tarifario integrado creando e potenciando os títulos multimodais de transporte. 

Aínda que non sexa obxecto dos contidos e determinacións do Plan Xeral, hai que subliñar que 
a aplicación dunha política de coordenación como a someramente exposta precisa dunha 
autoridade xestora dotada das competencias e da capacidade necesaria para poder levar á 
práctica as distintas medidas de coordenación. Entendeuse dende o Plan que esa autoridade 
xestora non pode ser outra que a dimanada da creación como ente administrativo da Área 
Metropolitana de Vigo. 
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• TRANSPORTE PÚBLICO, REDE FERROVIARIA E TRANSPORTE COLECTIVO. 
TRANSPORTE DA RÍA 

Hai que dicir que entre a data na que se presentou o Avance de Planeamento e o momento 
presente non se despellaron todas as incógnitas a respeito das infraestruturas ferroviarias en 
Vigo. Por último, por parte do PXOM enténdese que os novos proxectos en canto á rede 
ferroviaria, están aínda nunha fase moi incipiente de desenrolo.  

De tódolos xeitos, de aquela para acá fíxose unha primeira proposta a este respeito: o Estudo 
Informativo do Acceso Ferroviario a Vigo, na liña Pontevedra – Vigo, de Alta Velocidade, e 
continúa en estudio a solución en túnel pasante, para eliminar o fondo de saco que se configura 
na actual estación de Urzaiz.  

O estudio informativo citado da liña Pontevedra-Vigo, case toda ela de novo trazado, deixa 
precisamente o tramo urbano de Teis en superficie. Xa foi suxerida polo concello no período 
legal habilitado para a información pública, unha solución diferente, que polo PXOM –sexa cal 
sexa o trazado do eixo atlántico da alta velocidade- se considera necesaria para o 
desenvolvemento da cidade, que se contén no Informe elaborado por técnicos do Equipo 
Redactor, xa citado máis atrás.  

Todo parece indicar que, alomenos na entrada norte, os parámetros de trazado esixidos para a 
nova vía impiden o completo aproveitamento da entrada actual, sobre todo nas partes mais 
achegadas á ría.  

A proposta contida no estudio informativo, obxecto de aprobación por parte da 
administración xeral, foi incorporada nos planos informativos do PXOM. A efectos de 
ordenación o soterrado da traza non implica determinacións que deban ser tidas en conta no 
PXOM; o soterramento é necesario polo que significa respeito de eliminación do efecto 
barreira que a traza actual provoca sobre o entorno edificado inmediato, con obxecto de 
posibilitar o engarce do espacio público anexo a vía de ferrocarril, sobre todo nesta zona da 
cidade onde a concentración de poboación é tan intesa. O efecto barreira do ferrocarril e se cabe 
máis firme e acusado debido a propia orografía do terreo, que imposibilita conexións 
transversais do viario da cidade, que sexan suficientes, entre a parte baixa e alta da parroquia de 
Teis, principalmente138.  

Na saída sur, en alta velocidade, o PXOM optou por unha intervención ponderada, xa que parte 
da traza decorre en viaducto sobre o val do Lagares na zona de Sárdoma. Certamente frente a 
unha traza en túnel en todo o percorrido da saída sur, si se habilita tal e como ven recollido do 
PXOM unha estación complementaria e de clasificación na zona de Sárdoma, se mellora a 
funcionalidade e potencialidade da saída sur cara a Portugal – Porto, liña que a medio prazo vai 
ter unha función vertebradora da Eurorexión. Por tanto o Plan habilita o corredor viario na saída 
sur, incluso sen ter unha previsión inicial da administración competente, con obxecto de 

                                                 
138 Este párrafo estaba escrito denantes da reunión cos técnicos do Mº de Fomento, a cuxos acordos remitimos. 
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posibilitar dita obra, que se considéra estratéxica para a área metropolitana de Vigo, e para elo 
efectúa a reserva de terreos no treito de vía en superficie, así como os terreos precios para a 
definición da nova estación de Vigo-Sárdoma, tamén con certo carácter intermodal e de 
servizos, como eixo nucleador dunha revolución do esquema de transporte da cidade, de medio 
e largo percorrido. 

Dende o ponto de vista funcional a necesidade da estación pasante e a formulación da saída sur 
son máis que evidentes, dado que permitirían un considerable aforro de tempo para todas as 
circulacións cara a Porto (Portugal), que, logo de elexida a alternativa de unión con Ourense do 
AVE por Cerdedo, a cidade de Vigo hase transformar nun nó de transporte estratéxico pola súa 
situación central dentro da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.  

A estación pasante e a conexión ferroviaria en alta velocidade con Portugal é un dos 
puntos estratéxicos, que dende todas as administracións, ten que no corto prazo, concretarse de 
forma ca realidade económica e social que se está a manifestar na eurorexión con centro na área 
metropolitana de Vigo, como centro da ligazón das rexións transfronterizas, quede vertebrada 
mediante un medio de comunicación moderno, áxil, e efectivo. 

En todo caso, a resolución formal da mentada saída non se couta coa solución que se propón no 
presente PXOM para a remodelación da estación de Urzaiz139. Insístese dende aquí no feito de 
que a nova configuración da rede debería preverse dunha forma integral, de xeito tal que a 
conexión ferroviaria de longo percorrido e alta velocidade, poida compartir a súa 
infraestrutura cun servizo rexional ou de metro, polo menos de ámbito metropolitano , que 
no eixo entre Vigo e Porriño ampliaría e optimizaría o investimento preciso para a 
execución da infraestrutura civil. 

O transporte colectivo foi tratado con anterioridade na fase de diagnose do Plan Xeral, en base 
tanto ao Estudio de Mobilidade, como ao Estudio de Reordenación de Liñas de Transporte 
Urbano.  

A propia concesionaria do servizo de transportes, VITRASA, está en pleno proceso de 
reformulación das liñas de transporte, seguindo o esquema recomendado nos ditos estudios, 
implantado dous fitos importantes ata o de agora: a tarxeta verde (tarxeta de pago, que permite o 
transbordo sen custe adicional entre dúas rotas distintas, cun certo período de tempo para que a 
dita validez sexa efectiva), e a reordenación de liñas e implantación de circulares no centro. 
Cabe recordar que dende a renovación da concesión do servizo se fixo xa unha importante 
modernización do parque móvil, así como a implantación dun sistema de axuda á explotación 
S.A.E., con avisos luminosos nas paradas do centro urbano de Vigo.  

Evidentemente, estas reformas non son suficientes debido en parte a que non se está a tratar 
aínda o tema da intermodalidade entre os distintos sistemas públicos de transporte, e entre estes 
e os vehículos privados. A intermodalidade é unha necesidade que se está a concebir dende 
                                                 
139 Esa solución de remodelación da Estación –amais de prever, como vimos,a intermodalización non couta nin o 
carácter pasante da mesma no futuro, nin tampouco a depresión das vías na totalidade, ou parte do treito urbano da 
cidade; isto é, dende a saída do túnel da Madroa, en Teis, ata a Estación de Urzaiz (uns 2.800 m.), cuestión esta 
capital para o mellor desenvolvemento urbanístico de Teis. 
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diferentes eidos, como por caso dende a Mancomunidade de Vigo (Estudio de Necesidade para 
a Creación dun Ente Metropolitano de Transportes), como tamén dende a propia administración 
autonómica (Concurso para o Deseño e implantación dun plan de coordenación do transporte 
urbano e interurbano nas sete principais aglomeracións urbanas de Galicia). A xeración dos 
pontos de intercambio previstos dentro do PXOM ten que repercutir necesariamente 
sobre o esquema da rede de transporte colectivo existente, dado que a mesma terá 
obrigadamente que atender os ditos pontos dunha forma prioritaria; de todas as maneiras, 
os intercambiadores propostos están case na súa maioría situados sobre os percorridos das liñas 
circulares centro actualmente en fase de implantación, ou alomenos teñen unha doada conexión 
ás ditas liñas. 
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6.1.5. REFLEXIÓNS SOBRE O NOVO MARCO LEGAL DE REFERENCIA PARA A 

ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN E APROBACIÓN DO PLAN XERAL: A LEI 

9/2002 DE 30 DE DECEMBRO, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E 

PROTECCIÓN DO MEDIO RURAL DE GALICIA E A SÚA REFORMA DE 30 DE 

DECEMBRO DE 2004. 

6.1.5.1. Introducción 

1. É xa sabido que o planeamento dogmático da Lei estatal 6/1998, de 13 de abril, de “Régimen 
del Suelo y Valoraciones”, cobizou a sobranceiros sectores doutrinais, ao se enfrontar por 
primeira vez a esta, a suscitar a cuestión de se a mesma viña supor unha mudanza conceptual 
rupturista a respecto da nosa tradición xurídica. 

E, é que a Exposición de Motivos do proxecto, a presentación do mesmo ás Cortes Xerais polo 
ministro do ramo e incluso as manifestacións de voceiros parlamentarios cualificados no 
decorrer da tramitación aboaban a tese de que a Lei estatal mencionada asumía un modelo 
urbanístico, de política do solo e de configuración do dereito de propiedade, que 
deliberadamente se quería contrapor á que viña sendo tradicional no noso dereito urbanístico. 

Con todo, a redacción final do articulado, a asunción de postulados ideolóxicos vinculados a 
aquel modelo anterior (así, a figura do axente urbanizador) e opinións varias manifestadas 
tamén nos últimos treitos da tramitación parlamentaria virían máis ben apoiar a impresión de 
que, ao sumo, o resultado final foi unha modulación do dereito de propiedade con relación ao 
inmediatamente precedente pero non de carácter esencial. 

2. De calquera xeito, cinco años despois da aprobación da mencionada lei estatal, esas 
consideracións están xa dabondo corroboradas porque xa non tanto os efectos da vixencia de 
aquela senón a profusión de leis autonómicas dictadas nesta materia dende entón (catorce leis 
integrais urbanísticas –de Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Canarias, 
Murcia, Cantabria, Madrid, Extremadura, Catalunya, Asturies, Andalucía, Navarra e Galiza, das 
cales a maioría foron xa obxecto dalgunhas modificacións puntuais) poñen de manifesto que a 
concepción tradicional segue imperando no noso dereito urbanístico. 

E, precisamente, a lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia (LOUG), contén este esclarecedor parágrafo na súa Exposición de 
Motivos (III.2) -que, ao mesmo tempo, é o epítome conceptual que anticipa a esencia filosófica 
de todo o novo sistema legal-: 

“A presente lei intégrase dun xeito natural na concepción estatutaria do dereito de propiedade, 
formulada pola xurisprudencia e a doutrina especializada a teor das distintas clases básicas de 
solo, e onde nin a clasificación nin a cualificación ou asignación pormenorizada de usos e 
intensidades produce dereito a indemnización ningunha, por entender que a urbanización e 
transformación xurídica e fáctica do solo é unha facultade esóxena ao dereito de propiedade, 
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que só pode efectuarse naquelas zonas ou terreos que gocen previamente da clasificación 
adecuada.” 

3. A pesares de que a consolidación desta configuración estatutaria non resulta, sen embargo, 
pacífica hoxe, especialmente na perspectiva doutrinal, a pesar de que, por iso, resoen 
ocasionalmente con forza algunhas das voces máis autorizadas na materia (ad exemplum, 
RODRÍGUEZ-ZAPATA: “Capítulo Preliminar”, na obra colectiva “Derecho Urbanístico de la 
Comunidad de Madrid”, LA LEY, 2002), agora suscitando a necesidade de reflexionar sobre os 
resultados prácticos do vixente Dereito Urbanístico, especialmente nalgunhas Comunidades, en 
vista das esixencias do propio Dereito Comunitario e dos tratados internacionais subscritos por 
España, o que permite dexergar que o debate ao respecto non está pechado, o certo é que a 
concepción ou configuración estatutaria da propiedade do solo segue imperando no sistema 
urbanístico español e, dende logo, no galego, polo que este ten de ser o punto de partida de 
calquera consideración en relación coa fixación ou valoración do marco legal resultante trala 
entrada en vigor da LOUG, condicionante esencial e decisivo do planeamento urbanístico que se 
aprobe dende ese momento, e cómpre deixar feita a correspondente advertencia dende o comezo 
da análise sobre o dito novo marco legal.  

6.1.5.2. Clasificación e categorización do solo 

Se a propia LOUG, na pasaxe da súa exposición de motivos antes transcrito, pon tanta énfase no 
carácter estatutario da propiedade e en que, en definitiva, todo depende da clasificación –e agora 
cumpriría tamén engadir da categorización, pois esta é plural en cada clase de solo- que 
corresponde aos seus terreos, o punto de partida de calquera análise do estatuto do propietario 
debe situarse no exame dos criterios legais a través dos cales un terreo debe de -ou pode- 
clasificarse dun xeito determinado pois diso vai depender quizais xa a limine que o propietario 
en cuestión goce dalgunha posibilidade de urbanizar e edificar e, dende logo, o modo en que 
puidese exercitar as tais facultades, ou que careza das mesmas de xeito irreversible. 

 

6.1.5.2.1. Solo urbano 
 
1. O solo urbano (SU), que se deseña baixo o claro influxo da recente LSAS do veciño 
Principado (véxase o art. 26 LSAS), é o resultado da concorrencia alternativa dos dous criterios 
tradicionais, mais aquí reformulados con certos matices. 

En primeiro lugar [art. 11.1.a)], solo urbano pola urbanización ou pola dotación de servizos, 
concretamente os catro acuñados polo Dereito Urbanístico estatal e autonómico precedente, 
acceso rodado -“público”-, abastecemento de auga, subministro de enerxía eléctrica -non se 
especifica en qué tipo de rede, a diferenza doutras lexislacións coetáneas; así a andaluza, que 
precisa: “en baixa tensión”- e evacuación de augas residuais -saneamento-. 

Agora ben, a sinxela concorrencia destes servizos non determina automaticamente a 
clasificación como solo urbano porque fai falla adicionalmente que os terreos estean “integrados 
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nunha malla urbana” (inciso final do art. 11.1, parágrafo primeiro). 

Ademais, existe unha segunda esixencia adicional para que a simple existencia dos servizos dea 
lugar á inclusión dun predio no solo urbano e, é que tais servizos os proporcionen as respectivas 
“redes públicas” e axunten as “características axeitadas” para servir á edificación que sobre eles 
exista ou se teña que construír, o que xa viña esixido polo artigo 21 RP.  

En principio, está aberto ao lexislador autonómico o estipularen esixencias adicionais para a 
caracterización do solo urbano. Lémbrese, en efecto, que o criterio da urbanización previsto no 
artigo 8 LRSV é un criterio básico de contido que explicitamente se configura “como mínimo” a 
partires do cal o lexislador autonómico pode suplementar os requirimentos para a procedencia 
desa clasificación. 

Por outro banda, a primeira esixencia adicional -a integración nunha malla urbana-, enlaza coa 
xurisprudencia do Tribunal Supremo que veu negar o automatismo deste suposto clasificatorio 
para saír ao paso de eventuais urbanizacións xurdidas á marxe de todo planeamento no medio 
dun entorno rural e, daquela, atopa aí o seu significado. Máis polo miúdo, a definición expresa 
de “malla urbana” que o texto da propia lei contempla [Art. 11.2 LOUG] non é máis cun calco 
da que xa fora acuñada por esa mesma xurisprudencia, reelaborándoa a partires de certa pasaxe 
da Exposición de Motivos da “Ley de Reforma de la Ley del Suelo de 1975”.  

E, en canto á segunda esixencia adicional, tampouco se pode deixar de lado que o criterio da 
suficiencia dos servizos deberá interpretarse coas pautas xa fixadas pola xurisprudencia a 
partires do precedente artigo 21 RP. 

O segundo parágrafo do artigo 11.1.a) introduce aínda -con redacción substancialmente 
debedora do terceiro parágrafo do Art. 23.a) LSAS- novas esixencias -definidas negativamente- 
para a clasificación de terreos como SU pola vía deste primeiro criterio da urbanización: 

“Os servizos construídos para a conexión dun sector de solo urbanizable, as vías perimetrais dos 
núcleos urbanos, as vías de comunicación entre núcleos, as estradas e as vías da concentración 
parcelaria non servirán de soporte para a clasificación como urbanos dos terreos adxacentes.” 

2. O segundo suposto clasificatorio do solo urbano [art. 11.1.b)] é o tamén tradicional que 
responde ao criterio da consolidación pola edificación, concretamente “polo menos en dúas 
terceiras partes” do perímetro delimitado para o efecto “segundo a ordenación que o Plan Xeral 
estableza”.  

Mantense -simplemente-, así, á marxe do desenvolvemento que o planificador urbanístico xa 
viña ostentando para a clasificación de SU por este segundo criterio, o cal no pode senón 
saudarse favorablemente dende a perspectiva daquel, e, por isto, do titular natural da potestade 
de planeamento, é dicir, o Concello. 

3. O último suposto determinante da clasificación como SU habitual nos textos legais aínda 
hoxe, o daqueles terreos “que fosen urbanizados en execución do planeamento” e “de acordo co 
mesmo”, foi suprimido a diferencia do que acontece, por caso na coetánea LOUA. 
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E, é que, en puridade, ese non é un suposto diferenciado dos anteriores senón máis ben 
reconducible a eles, concretamente ao primeiro (no noso dereito urbanístico tradicional) pois a 
execución do planeamento comporta en por si a dotación dos servizos urbanísticos precisos para 
que os terreos afectados se convertan en parcelas edificables, de onde deriva de seu a conclusión 
de que, daquela, ese solo será xa urbano, pola concorrencia do primeiro criterio tradicional. Un 
solo inicialmente urbanizable dotado de Plan Parcial estará urbanizado cando ese Plan se teña 
executado; daquela, poderá ser clasificado xa como urbano: tal é a hipótese típica á que 
usualmente reconduce a xurisprudencia ese suposto. 

Por isto mesmo se explica que agora a LOUG –como antes, por exemplo, a estremeña 
LSOTEX- non configure separadamente este terceiro suposto. 

4. No moderno Dereito autonómico comparado, a combinación de criterios de clasificación e de 
categorización ofrece aquí un dos exemplos máis ateigados de complexidade, como é o da 
categoría de “solo urbano non consolidado”. É sabido que o Art. 14.2 LRSV, simplemente, 
alude ao solo urbano que careza da urbanización consolidada para atribuírlle un réxime xurídico 
básico pero elude pola contra do que fai en relación coa clasificación- o establecer os criterios 
determinantes da dita categorización, criterios que ficaron así remitidos a cada lexislador 
autonómico. E isto produciu unha certa diversidade á hora de configurar esta categoría de solo 
urbano. 

Pois ben, o novo dereito urbanístico galego comeza por explicar o contido da categoría de solo 
urbano consolidado (SUc), que atinxe a : 

- Os terreos que reúnan a condición de soar (Art. 12.a, primeiro inciso), inclusión 
que, de certo modo, supón unha tautoloxía xurídico-urbanística (os soares son 
parcelas de solo urbano que, ademais, dispoñen doutros servizos, como así o 
confirma o artigo 16.1, repetindo substancialmente ao efecto o enunciado do 
precedente dereito estatal): 

“Terán a condición de soar as superficies de solo urbano legalmente divididas e 
aptas para a edificación que, en todo caso, conten con acceso por vía pública 
pavimentada e servizos urbanos de abastecemento de auga potable, evacuación de 
augas residuais á rede de saneamento, subministro de enerxía eléctrica, 
iluminación pública, nas condicións de caudal e potencia axeitadas para os usos 
permitidos. Se existira planeamento, ademais do anterior deberán estar 
urbanizadas de acordo coas aliñacións, rasantes e normas técnicas establecidas 
por este.” 

- Os terreos que, non sendo aínda soares por carecer dalgún dos seus requisitos ou 
precisar completar a urbanización, “poidan adquirir a condición de soar”, mediante 
a execución de obras “accesorias e de escasa entidade” que poden levarse a cabo 
simultaneamente coas de construcción, e isto, polo seu “grao de urbanización 
efectiva e asumida polo planeamento” [Art. 12.a, segundo inciso]. 

Pero no que atinxe á categoría de solo urbano non consolidado (SUNC) opta, primeiro, por 
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conferirlle un carácter residual, ao preceptuar que, ante todo, integraráa á restante superficie de 
solo urbano, para, a continuación, enumerar distintos supostos que permiten subsumir os terreos 
afectados nesta mesma categoría.: 

“Solo urbano non consolidado, integrado (...), en todo caso, polos terreos nos que 
sexan necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou 
obtención de dotacións urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas, 
por aqueles sobre os que o planeamento urbanístico prevexa unha ordenación 
substancialmente diferente da realmente existente, así como polas áreas de recente 
urbanización xurdidas á marxe do planeamento.” 

É obvio que, en puridade, hai tres criterios conducentes a esta categorización; o primeiro, que as 
actuacións que hai que realizar sexan de tal magnitude que esixan a equidistribución; o segundo, 
que se prevexa esa ordenación substancialmente diferente da materializada na realidade; e o 
terceiro, que o proceso urbanizador que teña dado lugar ao solo de que se trate se realizase á 
marxe do planeamento. 

 

6.1.5.2.2.  Solo urbanizable 
 

1. O solo urbanizable (SUble) será o conxunto de terreos adscritos polo Plan a esta clase de solo 
por non clasificalos como SU, como SR nin como SNR e que “poderán ser obxecto de 
transformación urbanística nos termos estipulados nesta lei” (Art. 14.1). 

É obvio que este solo urbanizable pretende configurarse deste xeito residual, aproximándose así 
conceptualmente, e tamén no deseño normativo, ao modelo adoptado polo veciño Principado 
(art. 28.1 LSAS) 

2. Aínda que, aparentemente, a Lei perfia dúas categorías de solo urbanizable, inferibles do 
diverso réxime de transformación que se lle asigna, no art. 14.2 LOUG:  

- Solo urbanizable delimitado ou “inmediato”. 

- Solo urbanizable non delimitado ou “diferido” 

En realidade, o sistema legal, interpretado no seu conxunto, permite comprobar que son tres as 
categorías de solo urbanizable dimanantes do mesmo, se ben o planeamento pode contemplalas 
todas ou non: 

a) Solo urbanizable delimitado, integrado polos terreos que o planeamento prevexa 
expresamente que deben transformarse en solo urbano e que, aos tais efectos, se 
dividen no Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en ámbitos denominados 
sectores, con sinalamento das condicións que deben enmarcar os posteriores 
procesos de desenvolvemento mercede ao clásico Plan Parcial (PP) [art. 57.1.e)]. 

 Con bo criterio, a LOUG, distingue expresamente entre: 
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a’) Solo urbanizable delimitado ordenado (SUDO), que é o que no PXOM obtén non 
só aqueles parámetros elementais que enmarcan o seu desenvolvemento senón a 
plenitude da súa ordenación, incluíndo a detallada (art. 57.2), polo que será 
innecesario o PP para proceder á transformación trala entrada en vigor do novo 
PXOM. 

b’)  Solo urbanizable delimitado non ordenado (SUDNO), que é o que no PXOM só 
dispón dos parámetros básicos que haberán de enmarcar a súa posterior ordenación 
detallada mediante PP e a súa ulterior transformación. 

b)  Solo urbanizable non delimitado (SUNDEL), integrado polos restantes terreos 
adscritos a esta clase de solo. 

Esta última categoría rexeita conceptualmente a súa configuración como xenérica categoría 
residual, de xeito que, eventualmente, fora a preceptiva para todos aqueles terreos que non 
tivesen que ser clasificados como SU ou SNU nin SUble nas outras dúas categorías –opción, por 
exemplo, da lexislación madrileña- non só en relación co SUble senón en relación coa totalidade 
de superficie do territorio. A lexislación galega -en sintonía coa tendencia amplamente 
maioritaria do Dereito autonómico- configura a este SUNDEL como unha categoría eventual 
que poderá ou non ser pertinente, pois o planificador, antes, deberá ponderar a súa procedencia 
en función de diversos factores concorrentes no Municipio, entre eles as esixencias dun 
“desenvolvemento sostible do territorio e da súa poboación, para contribuír a elevar a calidade 
de vida da poboación” [art. 4.e) LOUG], que se proclama a si mesmo, no pórtico da Lei, como 
un dos “fins propios da actividade urbanística”, e, ao mesmo tempo, proxección concreta dos 
principios rectores enunciados nos artigos 45, 46 e 47 da Constitución” (art. 4, parráfo 
primeiro).  

Isto, novamente, ten o seu reflexo simétrico na configuración do suposto clasificatorio de 
terreos como SNU ou, aquí, SR (solo rústico), que atende ao modelo territorial elixido 
especialmente xustificado dende a perspectiva da sostibilidade, ao que axiña haberá que lle 
prestar atención. 

En razón desa capacidade de elección en función das condicións de Vigo, como se terá de ver 
máis adiante, o presente PXOM entende que non hai lugar a prever esta categoría de solo 
urbanizable no mesmo. 

 

6.1.5.2.3.  Solo rústico 
 

1. O solo rústico (SR) será a clase urbanística correspondente a aqueles terreos “que deban ser 
preservados dos procesos de desenvolvemento urbanístico” (art. 15, parágrafo primeiro). 

Deste xeito, a clasificación como SR non é estrictamente regulamentaria, fronte ao que unha 
primeira lectura precipitada da Lei puidera facer pensar –ao enfrontarse, a partires do segundo 
parágrafo do precepto, coa relación de criterios conducentes á mesma, substancialmente 
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tributaria do art. 9 da lei estatal 6/1998, de 13 de abril, trala súa reforma polo Real Decreto Lei 
4/2000, de 23 de xuño, de Medidas Urxentes de Liberalización no Sector Inmobiliario 
(RDLMULSI).  

O sistema da LOUG non é, en poucas palabras, o da LSM, onde o precepto que regula os 
criterios para clasificar o solo non urbanizable (art. 16) comeza dicindo que “terán a condición 
de (...) os terreos nos que concorran algunha das circunstancias seguintes: (...)”, o que supón 
taxar, en consonancia coa filosofía da liberalización estatal do solo, os criterios correspondentes, 
co fin de restrinxir a marxe de manobra do planificador e, correlativamente, forzalo a agrandar o 
campo de expansión do solo urbanizable. Fronte a iso, a LOUG parte dunha cláusula xeral moi 
ampla, que nin sequera esixe necesidade dunha especial protección pola concorrencia de 
calquera outra circunstancia, senón unicamente conveniencia da súa preservación, expresión que 
reconduce ao exercicio da competencia natural do planificador urbanístico para que sexa este o 
que aprecie a tal conveniencia, loxicamente non de modo libérrimo senón á luz de diversos 
principios inmanentes ao novo sistema legal, os que, a estes efectos, son o suficientemente 
esclarecedores como para propiciar unha marxe moi ampla de manobra a favor do planificador 
galego. E reparando un pouco neste resultado compróbase que ese é o único coherente coa 
filosofía dunha Lei que non só nace como Lei urbanística senón como Lei “de Protección do 
Medio Rural”. Ter acollido na LOUG un sistema de supostos taxados para poder clasificar 
terreos como solo rústico tería redundado en detrimento dese obxectivo global proteccionista. 

2. Por isto, a lista que aparece a continuación non é unha lista taxada senón simplemente 
enunciativa, o que se corrobora cando se encabeza sinalando que “en todo caso” os criterios 
enumerados a continuación determinarán esa clasificación: estase afirmando así que, polo 
menos, a presenza de calquera dos mesmos imporá esa clasificación, pero que esta poderá vir 
tamén determinada por outras circunstancias -as que pondere o planificador urbanístico, á vista 
dos principios xerais informantes do novo sistema legal, como se dixo-. Pois ben, en todo caso, 
clasificaranse como SR os terreos nos que concorra algunha das seguintes circunstancias: 

a) Suxeición a limitacións ou servidumes para a protección do dominio público [art. 
15.a)] 

b) “Ricos naturais” ou “tecnolóxicos” [Art. 15.d)] 

c) Valores intrínsecos de carácter ambiental, paisaxístico, cultural, científico, histórico 
ou arqueolóxico, conducentes ao outorgamento dun réxime de protección [art. 25.a)], 
previa interposición da pertinente determinación superior dende a lexislación ou os 
planeamentos sectoriais ou dende instrumentos de ordenación do territorio. 

d) Valores intrínsecos como os citados na letra anterior ou tamén de carácter agrícola, 
forestal ou gandeiro (“productivos” afirma o precepto) ou “educativos”, ou 
“recreativos”, ou incluso “outros que os fagan merecedores de protección ou cun 
aproveitamento que deba someterse a limitacións específicas”, conducentes tamén á 
exclusión dos terreos do proceso urbanizador [Art. 15.b)], por decisión do planificador 
urbanístico. 
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Ás que se engade a máis novidosa, pero non inédita no dereito autonómico, 
circunstancia de e) Concorrencia dun proceso de degradación dalgún dos valores do 
tipo dos enumerados na letra d) anterior de tal xeito que esixa a clasificación como SR 
dos terreos afectados pola mesma co fin de facilitar eventuais actuacións de 
recuperación. [Art. 15.e)] 

Non obstante, o elenco anterior é susceptible de ampliarse ao se complementar cos 
criterios conducentes á categorización deste SR, xa que, por exemplo, ao definirse a 
categoría do SR-po, solo rústico de protección ordinaria, atopamos dúas circunstancias 
adicionais conducentes á mesma, e, por tanto, á previa clasificación como SR, que non 
formaban parte do dito listado, e que, en consecuencia, darían lugar á súa ampliación 
deste modo: 

e) Inadecuación para o desenvolvemento urbanístico, por razón das súas características 
xeotécnicas ou morfolóxicas (Art. 32.1, primeiro inciso) 

f) Inadecuación para o desenvolvemento urbanístico, polo alto impacto territorial que 
implicaría a súa urbanización (art. 32.1, segundo inciso), circunstancia que parece 
congruente interpretar en conexión co significado desa expresión no novo sistema 
legal, de onde resulta que se ven identificar cun desenvolvemento non respectuoso 
coas esixencias de “calidade e sostibilidade ambiental” (Art. 61.4). 

3. Naturalmente, a apertura dunha porta cara á configuración de novos supostos habilitantes 
para a clasificación de terreos como SR, alén da literal reproducción do listado do actual 
artigo 9 LRSV, ten especial relevancia nun momento como o actual, de grande controversia 
arredor da prevalencia ou non (por eventual inconstitucionalidade) do novo sistema 
clasificatorio derivado do RDLMULSI antes citado. Dende a perspectiva de que unha 
interpretación conforme á Constitución desta disposición conducía a admitir a posibilidade 
de que o lexislador autonómico ampliara o catálogo de criterios determinantes ou 
habilitantes da clasificación de terreos como SNU -é dicir, a tese asumida polo Tribunal 
Constitucional na STC 164/2001, de 11 de xullo-, a opción do lexislador galego -que non é o 
único que adoptou esta postura- é, obviamente, lexítima, e debe ser acollida como pleno e 
cabal exercicio da súa competencia na materia, especialmente sensible ás esixencias do 
modelo de desenvolvemento territorial máis conveniente para a propia Comunidade.  

 

6.1.5.2.4. Solo de núcleo rural 
Segundo o Art. 13, constitúen o solo de núcleo rural: 

“1. Os terreos que serven de soporte a un asentamento de poboación singularizado en 
función das súas características morfolóxicas, tipoloxía tradicional das 
edificacións, vinculación coa explotación racional dos recursos naturais ou de 
circunstancias doutra índole que manifesten a imbricación racional do núcleo co 
medio físico onde se sitúa e que figuren diferenciados administrativamente nos 
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censos e padróns oficiais, así como as áreas de expansión ou crecemento destes 
asentamentos.” 

Partindo desta configuración legal, para os efectos de reflectila no novo planeamento, imponse 
un especial esforzo ao redactor do mesmo, primeiro, de estudo sobre o terreo: 

“2. O planeamento urbanístico deberá realizar unha análise polo miúdo da formación 
e evolución dos asentamentos, das súas peculiaridades urbanísticas, morfolóxicas, 
do seu grao de consolidación pola edificación e das súas expectativas de 
desenvolvemento, así como das tipoloxías edificatorias, forma dos ocos e das 
cubertas, e características dos materiais, cores e formas constructivas empregadas 
nas edificacións e construccións tradicionais de cada asentamento.” 

 

E, sobre esa base, e partindo dos parámetros obxectivos que lle vai subministrar a propia norma 
legal, o planificador deberá plasmar os distintos supostos subsumibles no presuposto da mesma 
na documentación do Plan: 

“3. O planeamento delimitará o ámbito dos núcleos rurais en atención á proximidade 
das edificacións, os lazos de relación e coherencia entre lugares dun mesmo 
asentamento con topónimo diferenciado, a morfoloxía e tipoloxías propias dos 
ditos asentamentos e da área xeográfica en que se atopan (casal, lugar, aldea, 
rueiro ou outro), de maneira que o ámbito delimitado presente una consolidación 
pola edificación de, polo menos, o 50%, de acordo coa ordenación proposta e 
trazando unha liña perimetral que peche as edificacións tradicionais do 
asentamento seguindo o parcelario e os sinais físicos existentes (camiños, ríos, 
regueiros, cómaros e outros) e, como máximo, a 50 metros das ditas edificacións 
tradicionais. Igualmente delimitará a área de expansión dos ditos núcleos, de 
acordo cos criterios de crecemento que o planeamento urbanístico contemple. A 
dita área estará comprendida polos terreos delimitados por unha liña poligonal 
paralela á de circunscrición do núcleo existente e como máximo a 200 metros 
liñais da mesma sen que, en ningún caso, poida afectar a solo rústico 
especialmente protexido.” 

O designio proteccionista que inspira ao lexislador especialmente en relación co medio rural 
amósase acrecentado cando se trata de núcleos próximos ao litoral: 

“Os núcleos rurais localizados na faixa de 200 metros dende o límite interior da 
ribeira do mar non poderán ser ampliados en dirección ao mar agás nos casos 
excepcionais en que o Consello da Xunta o autorice expresamente, pola especial 
configuración da zona costeira onde se atope ou por motivos xustificados de interese 
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público, xustificando a necesidade da iniciativa, a oportunidade e a súa conveniencia 
en relación co interese xeral”140 

  

6.1.5.3. Réxime urbanístico da propiedade do solo. 

 

6.1.5.3.1. Réxime do solo urbano consolidado (SUc) 
 

1. Os dereitos que corresponden ao propietario desta categoría de solo son esencialmente -
ademais dos xerais- os de completar a urbanización a fin de converter ao respectivo terreo en 
soar edificable e edificar este (art. 17 LOUG), ao que cómpre engadir a facultade de simultanear 
as fases de urbanización e edificación. 

Especificamente, o dereito ao aproveitamento urbanístico deste propietario identifícase co 
“aproveitamento real que resulte da aplicación directa das determinacións do Plan sobre a 
parcela” [art. 18.a)]. E este dereito pode ser materializado “directamente sobre as súas parcelas 
ou despois da normalización de predios” no seu caso pertinente [art. 18.a), segundo parágrafo], 
o que habería que complementar coa precisión do art. 122.1, segundo parágrafo. 

2. Os deberes correlativos –ademais dos xerais- están encabezados, primeiro, polo de 
custear a dita angueira de completar a urbanización eventualmente pendente para que os terreos 
adquiran a condición de soar, o que se peneira no [art. 19.a)]: 

“completar os servizos urbanos e regularizar as vías públicas, executar as obras 
necesarias para conectar coas redes de servizos e viaria en funcionamento e ceder 
gratuitamente ao municipio os terreos destinados a viais fóra das aliñacións 
establecidas no planeamento, sen prexuízo do disposto no artigo 122 desta lei” 

Canda isto, un deber adicional pode ser eventualmente o de “regularizar os predios” por 
necesidade de adecuarse en configuración, superficie ou forma ás prefixadas no planeamento 
[art. 19.b)]. 

E o último dos deberes típicos é o de edificar, nas condicións e prazos previstos no planeamento 
[art. 19.c)].  

                                                 
140 Entende o presente Plan que as características específicas do Concello de Vigo, cunha inmensa parte do litoral 
pertencente ao dominio público portuario e a restante altamente ocupada xa pola edificación desenvolvida nos 
últimos trinta ou corenta anos, sitúan o seu escaso litoral aínda definible como rústico, como merecente desa 
“excepcionalidade”, e polo tanto a servidume de protección debe de se situar á distancia fixada na lexislación 
sectorial (Lei de Costas), ou sexa aos 100 metros, no caso do solo rústico e/ou urbanizable e a 20 no caso dos solos 
urbanos. 
Porén, tamén entende o Plan Xeral que esas situacións de solo rústico do litoral deben, na meirande parte dos casos, 
de formar parte do Sistema Xeral de Espazos Libres e, polo mesmo, convertirse en solos de dominio e uso público 
para ese fin. 
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O que semella desaparecer definitivamente é o deber de equidistribución configurado 
virtualmente dende a lexislación estatal de 1990-1992 e xa desprazado pola LSG en 1997. E 
isto, porque as áreas de reparto que son as técnicas equidistributivas clásicas, deixan de estar 
previstas para esta categoría de solo (véxanse os arts. 111-112) 

 

6.1.5.3.2.  Réxime do solo urbano non consolidado (SUnc) 
 

1. O punto de partida da regulación do estatuto xurídico do propietario do solo urbano non 
consolidado na nova Lei galega é o da súa virtual equiparación co do propietario de solo 
urbanizable delimitado posto que o réxime deste se vai asimilar ao daquel, como veremos. Non 
obstante, existen diversas diferencias en ambos os dous estatutos, deducibles, non exactamente 
dos preceptos que especificamente os perfían, pero si doutros cos que están interrelacionados, 
segundo se comprobará de seguido.  

Os dereitos do propietario desta categoría de solo son os mesmos xenéricos que no caso do 
propietario de SUc (art. 17), aos que se engade eventualmente o de promover o planeamento de 
desenvolvemento e instrumentos de xestión eventualmente precisos. 

Non obstante, o aproveitamento urbanístico correspondente ao propietario identifícase aquí con 
[art. 18.b)]: 

Como regra xeral, o 90% do resultado de referir a súa superficie ó aproveitamento tipo 
da área de reparto en que se sitúe; 

Excepcionalmente, no caso de terreos incluídos en polígonos con “cargas 
especialmente onerosas” en relación coa rehabilitación integral o coa restauración de 
inmobles catalogados ou protexidos (BIC), o 100% daquel resultado. 

E ese aproveitamento poderá materializalo ben sobre as parcelas resultantes da nova 
ordenación, ben mediante compensación económica. 

2. A particularidade máis relevante do novo sistema legal no que atinxe á transformación 
do solo urbano non consolidado (e, con adaptacións, do solo urbanizable delimitado) radica en 
que o exercicio dos dereitos implícitos nesta facultade de transformación física e xurídica deben 
cumprimentarse en determinados prazos, so pena de verse arrastrado o propietario ou os 
propietarios ao procedemento de substitución na execución máis adiante examinada (arts. 160.1 
y 161.2 LOUG) 

O transcurso deses prazos non comporta a perda nin a reducción dos dereitos dos propietarios –
cousa que acontecía no sistema de adquisición gradual de facultades urbanísticas do TRLS-
1992- pois aquí vaise manter o dereito a emprender as actuacións necesarias máis aló dese 
prazo. Pero provoca que poidan quedar afastados da responsabilidade da execución material da 
actuación: deberán de participar xa en concorrencia con outros axentes e adxudicaráselle ou ou 
non.  
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A xestión por terceiros que articula así a nova Lei galega pódese dicir que é a vontade implícita 
de seguir os pasos da recente LSM e erixirse en terceira vía entre os sistemas –inaugurados pola 
LAUCOV- que a asumiron como única vía para a transformación dos novos solos, co resultado 
de diminuír sensiblemente a posición dos propietarios e de rebaixar virtualmente o contido 
económico dos seus dereitos debido ás imperfeccións da súa regulación, e os sistemas que, pura 
e simplemente, ou ignoran esta vía ou a relegan como mecanismo absolutamente subsidiario e 
para hipóteses case de excepción, mantendo a prevalencia dos sistemas tradicionais.  

A Lei galega non só mantén o protagonismo dos propietarios e lles reserva a decisión primaria 
sobre a responsabilidade da transformación senón que lles recoñece o seu pleno dereito a 
incorporarse ao proceso urbanizador e incluso lles outorga prevalencia absoluta con tal de que 
presenten iniciativa que represente cando menos ao 50% da propiedade da superficie total (art. 
155.1).  

3. Os deberes inherentes ao proceso de transformación do solo son os tradicionais de 
execución material –urbanización e edificación- e xurídica –cesión e equidistribución- do 
planeamento.  

O deber de cesión comprende tanto os terreos destinados ás redes de sistemas xerais e locais 
establecidas como os terreos onde se localice a porcentaxe de aproveitamento lucrativo que 
corresponde á Administración, porcentaxe que merece un comentario a continuación.  

No que atinxe ao deber de equidistribución, aínda que non fose mencionado expresamente no 
precepto comentado, é obvio que está implícito no elenco de deberes, pois ao seu servizo 
arbítrase o instituto reparcelatorio –instrumento de xestión ao que se refiren os arts. 115-121 
como vía específica para cumprimentar este deber-, pero ademais aparece aludido no art. 
20.1d)-.  

Por fin, o deber de urbanización –que en todo caso comprende o custeamento da mesma (o art. 
132 pormenoriza o seu contido e alcance)- suxéitase aos prazos igualmente articulados no 
planeamento cando se promove a actuación pola iniciativa privada e o mesmo acontece co deber 
de edificar os soares resultantes [art. 20.1, e) y f)]. 

A porcentaxe de cesión de aproveitamento lucrativo é [art. 18.b)] o 10% do aproveitamento 
referencial –o aproveitamento tipo da área de reparto-, o que é susceptible de dúas variantes, 
que se desprenden non tanto do teor do precepto en que se enuncia este deber, senón máis ben 
dunha interpretación sistemática da Lei. Pódese excepcionar no caso de polígonos con especiais 
cargas por razón de protección ou recuperación arquitectónica, como xa se sinalou. 

A referencia a que a cesión se materializa non só coa entrega da superficie pertinente de solo 
urbano senón desta “gratuitamente e sen cargas” [art. 20.1.c)] anticipa que os propietarios deben 
ceder o solo totalmente urbanizado: con outras palabras, que os Concellos non participan nos 
gastos de urbanización, o que logo, inmediatamente, corrobora enfaticamente o segundo 
parágrafo do mesmo art. 20.1.c). 
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Agora ben, a entrega de solo con aproveitamento lucrativo pode substituírse polo seu 
equivalente monetarizada pero mediante un convenio urbanístico que así o concerte –con 
valoración calculada de acordo coa normativa de aplicación e polos servizos administrativos 
correspondentes-, tramitado conforme ás regras xerais da nova Lei, todo isto segundo se infire 
do art. 236.2 da mesma LOUG: de aí o que se falara dun único deber, de cumprimentación a 
traveso de dúas variantes. 

4. Ten interese tamén, no plano das prescricións de aplicación común, a do apartado 7 do 
art. 46 LOUG, en virtude do cal “as cesións do solo obrigatorias establecidas por esta lei 
comprenderán o solo, o subsolo e o vóo”. Sen prexuízo disto, “excepcionalmente será posible, 
coa única finalidade de posibilitar o cumprimento da reserva mínima para prazas de 
aparcamento privadas establecidas na presente lei, e sempre que se acredite a imposibilidade do 
seu cumprimento nos terreos de titularidade privada, a utilización do subsolo polos propietarios 
do polígono mediante a técnica da concesión do dominio público sen necesidade de concurso”. 
En definitiva, enfatízase que o dominio local, froito da recepción dos terreos de cesión 
obrigatoria polo Concello, debe abranguer as tres dimensións ou perspectivas sinaladas, pero 
este, en todo ou en parte (como no caso expresamente contemplado), poderá ser obxecto de 
utilización privativa por terceiros particulares pola tradicional técnica da concesión, e, neste 
caso específico, “sen necesidade de concurso”, prescrición que avala definitivamente a práctica 
xa espallada en distintas Administracións municipais, incluídas algunhas galegas, mediante 
unha utilización cabal das posibilidades abertas polo propio réxime dos bens públicos locais. 

  

6.1.5.3.3. Réxime do solo urbanizable 
 

1. Os dereitos do propietario deste solo (art. 21) son os da utilización dos terreos de acordo 
cos criterios tradicionais de aproveitamento dos mesmos (no caso do non delimitado), mentres 
se promove a súa transformación, e, o dereito a exercer esta transformación (en todas as súas 
categorías), que presenta distintas variantes.  

2. En solo urbanizable delimitado non ordenado (SUDNO), exercerase igual que no caso 
do SUnc, ou sexa, coa presentación do planeamento de desenvolvemento conveniente; aquí, 
outros dereitos eventuais son, polo tanto, os de executar determinadas obras e instalacións 
vinculadas a infraestruturas e servizos públicos e establecer usos provisionais (art. 21 en 
relación co 102). 

3. En solo urbanizable non delimitado (SUNDEL), a nova Lei galega non configurou o 
dereito a realizar unha consulta sobre a viabilidade da sectorización, a diferenza do que fai a súa 
coetánea LOUA ou a súa precedente nisto LSM -promover esta, é, obviamente, exercer o 
dereito á transformación neste solo-, a traveso do que se pretendeu nos dereitos andaluz e 
madrileño, artellar o dereito de consulta a que se refería o art. 16.2 LRSV. 

Con todo, a LOUG renuncia a este mecanismo previo para a concertación, pero o que si 
confirma, no seu art. 21.4 en relación cos seus concordantes, é que o exercicio do dereito á 
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transformación como tal nesta categoría de solo necesitará dun vehículo específico, o 
denominado Plan de Sectorización –articulado máis adiante como peza complementaria no 
establecemento da ordenación urbanística de carácter xeral-. 

Unha vez aprobado o dito Plan, o estatuto do propietario do SUNDEL asimílase xa plenamente 
ao do SUDO, posto que o contido da ordenación daquel chega, sempre na LOUG, ao nivel de 
detalle ou pormenorización requirido, como se verá. 

Xunto ao dereito á transformación que se encarreira por esa vía, transitoriamente, son 
igoalmente exercitables nesa categoría de solo (art. 21.4) os dereitos de utilización para fins 
semellantes aos do tradicional solo non urbanizable común, e as actuacións de interese público. 

4. No que atinxe aos deberes, dende unha interpretación sistemática da Lei derívanse 
xenericamente os de respectar as incompatibilidades a que quede afectado o respectivo terreo; e, 
naturalmente, segundo a concreta categoría, os deberes de execución xurídica e material do 
planeamento, é dicir, os de cesión [de aproveitamento lucrativo -aquí sempre o 10% do 
aproveitamento referencial (art. 23)- e de terreos afectos a dotacións públicas cos seus 
estándares fixados pola propia Lei (segundo logo se ha ver)], equidistribución, e urbanización. 
A eles deberá engadirse os de solicitar licenza en prazo e edificar igualmente no termo e 
condicións estipulados por aquela (art. 22 LOUG) 

5. Se as categorizacións son subdivisións virtuais de cada clase de solo para os efectos de 
artellarlle réximes xurídicos diferenciados entre si, é claro que se configurou xa no moderno 
dereito autonómico una terceira categoría de solo urbanizable, co seu réxime específico, 
simplificado, a do urbanizable delimitado ou sectorizado e xa ordenado (SUDO, SUSO), que se 
caracteriza porque o proceso de transformación pode pórse en marcha dende que o planeamento 
xeral que o contempla resulta aprobado e entra en vigor. A LOUG acolleu esta apreciación 
aínda que só de xeito implícito, tendo sido ata o de hoxe a súa coetánea a LOUA a única Lei 
urbanística que, formalmente, a explícita como tal terceira categoría de SUble, sinalándolle 
especificamente un réxime propio (art. 54 LOUA) 

 

6.1.5.3.4.  Réxime do solo rústico  
 

De modo xenérico, do art. 31, posto en relación cos seus concordantes, derívanse como dereitos 
do propietario do solo rústico os correspondentes á explotación tradicional dos terreos de acordo 
á potencialidade natural dos mesmos -mais con específicas limitacións en atención á eventual 
protección a que poidan estar afectadas zonas concretas dese SR-, dereitos primarios aos que se 
unirá toda unha serie de dereitos de utilización específicos no art. 33. 

O SR de especial protección poderá ser destinado eventualmente aos usos que se sinalen no 
correspondente réxime de protección predeterminado na disposición superior da que este 
dimane.  

En definitiva, para a categoría do solo rústico de protección ordinaria (SR-po) –por definición 
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non afecto a ningún réxime de protección especial-, esencialmente o solo preservado polo 
planificador urbanístico con independencia dunha previa decisión xurídico-pública externa, a 
Lei admite unha serie de usos constructivos -vinculados ás típicas actividades de carácter 
agrícola, forestal, cinexético ou análogo-, necesitados da cobertura administrativa previa da 
licencia municipal (e tamén de autorización autonómica, eventualmente), e sempre que non 
estean prohibidos no planeamento territorial ou urbanístico (art. 36, primeiro parágrafo, segundo 
inciso). 

Os problemas prácticos que a nova Lei trae consigo neste aspecto céntranse en que o antigo 
SNU común que, aparentemente, agora será o de protección ordinaria, debe rexerse dende a 
entrada en vigor da LOUG xa polo novo réxime deste, co relevante resultado de non poder 
outorgarse licenzas para vivendas nel. 

Todo o que implique unha utilización dese SR estraña á tradicional e consolidada dos terreos 
(apartado 2 do art. 36) requirirá unha cobertura administrativa máis complexa con intervención 
sempre das dúas Administracións urbanísticas territoriais, polo tanto, previo procedemento 
bifásico.  

 

6.1.5.3.5. Réxime do solo de núcleo rural 
 

A conformación desta nova clase de solo desde unha óptica extraordinariamente proteccionista 
do medio rural, segundo reza a propia rúbrica completa da LOUG, ten a súa proxección nun 
estatuto do propietario, non só moi restrictivo senón moi detallado, ata extremos 
regulamentistas, no réxime de utilización do solo que se lle impón dende a Lei. 

Así, en primeiro lugar, o art. 24 táxalle escrupulosamente os seus dereitos e deberes: 

Os propietarios desta clase de solo teñen dereito ao seu uso e edificación nas condicións 
estipuladas na sección 3ª do capítulo III do Título I. 

Cando se pretendan construír novas edificacións, ou substituír as existentes, os propietarios 
deberán ceder gratuitamente ao Concello os terreos necesarios para a apertura ou regularización 
do viario preciso e executar, á súa costa, a conexión cos servizos existentes no núcleo. 

No suposto de execución de plans especiais de protección, rehabilitación e mellora do medio 
rural que contemplen actuacións de carácter integral nos núcleos rurais e delimiten polígonos, os 
propietarios de solo están obrigados a: 

a) Ceder gratuitamente aos concellos os terreos destinados a viais, equipamentos e dotacións 
públicas. 

b) Custear e executar as obras de urbanización previstas no Plan Especial. 

c) Solicitar a licenza de edificación e edificar cando o Plan Especial así o estableza. 
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Estipúlanse despois as actuacións autorizables só mediante licenza municipal (art. 25):  

a) Obras de conservación e restauración das edificacións existentes, sempre e cando 
non supoñan variación das características esenciais do edificio, nin alteración do 
lugar, volume e tipoloxía tradicional. En todo caso, axustadas ao disposto no artigo 
29. 

b) Obras de rehabilitación e ampliación en planta ou altura das edificacións existentes 
que non impliquen variación da súa tipoloxía, sempre que se cumpran as condicións 
establecidas no artigo 29. 

c) Novas edificacións de acordo coas regras estipuladas no artigo 29. 

O cariz proteccionista do medio rural faise ostensible na limitación ao máximo das posibilidades 
de substitución de elementos existentes, sobre todo cando fora soporte dalgún valor (art. 26): 

1. Queda prohibido o derrubo ou demolición das construccións existentes, agás nos 
seguintes supostos: 

a) Aquelas construccións sen interese arquitectónico ningún nas que, polo seu 
reducido tamaño ou imposibilidade de acceso, non sexa posible a súa 
recuperación, restauración ou reconstrucción para calquera uso dos autorizados 
nesta lei. 

b) As edificacións de escaso valor histórico ou etnográfico das que, estando en ruína 
material de acordo coa lexislación urbanística, con manifesto perigo para as 
persoas ou cousas, non sexa viable a súa recuperación total ou parcial. 

c) Todos os engadidos que desvirtúen a tipoloxía, forma ou volume de calquera 
edificación primitiva, ou que polos materiais neles empregados supoñían un 
efecto distorsionador para a harmonía e estética do conxunto edificatorio. 
Igualmente todos os alpendres, almacéns e edificacións auxiliares que estean nas 
mesmas condicións. 

O réxime proteccionista compleméntase coas previsións do art. 27, sobre os Usos permitidos 
nos núcleos rurais, coas do art. 28, sobre as Actuacións prohibidas nos mesmos, e, 
especialmente, coas do art. 29, relativo a un escrupuloso Catálogo de condicións de edificación. 
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6.1.5.4. Sistema de planeamento urbanístico 

 

6.1.5.4.1. O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM): Obxecto e determinacións 
xerais. 

O art. 52 proclama o Plan Xeral de Ordenación Municipal como único tipo de instrumento de 
ordenación integral ou de planeamento xeral, é dicir, comprensivo dunha ordenación para a 
totalidade dos terreos incluídos en cada termo municipal, xa admisible a partires da entrada en 
vigor da LOUG, na Comunidade de Galicia. É, por outra banda, obrigatorio para todos os 
municipios, como tamén o é o adaptalo ou revisalo en función da lexislación urbanística e dos 
instrumentos de ordenación do territorio que se aproben. A súa elaboración, en principio, é 
responsabilidade do respectivo Concello pero é posible solicitala ao órgano autonómico 
correspondente (por aplicación das regras xerais da lexislación reguladora do réxime xurídico 
das Administracións públicas). 

O obxecto do PXOM defínese xenericamente e en termos tradicionais no art. 52.1 da nova Lei 
galega. Ese obxecto xenérico cumprimentarase cunha serie de determinacións tendentes a 
precisar, sobre todo, as determinacións estruturantes -ou “determinacións de carácter xeral”, 
segundo a propia rúbrica do art. 53, aínda que serán denominadas “estruturantes” no art. 66.1 e 
49.1, pero tamén “ordenación básica” no art. 66.3.b)- da ordenación urbanística para todo o 
termo municipal (art. 53) e as pormenorizadas -ou determinacións da “ordenación detallada” 
(segundo son denominadas nos arts. 55.1, 55.2, 57.2, etc.)-, só preceptivas para algunhas 
porcións do mesmo, as correspondentes ao “solo urbano consolidado” e ao “solo de núcleo 
rural” (arts. 54 y 56), e facultativas nas restantes. 

Polo anterior, unha nova tarefa preliminar de efectos relevantes que tamén deberá de afrontar 
agora o PXOM, é a que resulta do propio teor literal dos preceptos antes citados, e, 
consecuentemente, diferenciar, segundo os termos da Lei, as determinacións estruturantes, 
correspondentes ao planeamento xeral, e ás determinacións pormenorizadas, correspondentes en 
principio ao planeamento de desenvolvemento, de xeito que a súa presencia no PXOM será, 
como regra, potestativa -agás no SUc-. 

Esta innovadora tarefa preliminar que agora se vai interpor ao planificador urbanístico ten a súa 
orixe na xurisprudenza que consolidou o Tribunal Supremo xa a comezos da década pasada en 
virtude co cal cabe diferenciar no planeamento xeral un conxunto de determinacións propias do 
mesmo, doutro que, aínda que eventualmente estea incluído no seu contido, competencialmente 
é máis propio do planeamento complementario ou de desenvolvemento (Plans Parciais, Plans 
Especiais); e mesmo, debería quedar reservado a este para salvagardar unha certa marxe de 
manobra na función que lle é inherente, definida nos concretos preceptos legais nos que se 
enumeraban as súas “propias” determinacións. A xurisprudencia veu así consagrar a idea de 
que, xunto ao principio de xerarquía normativa, coexistía do modo sinalado o de competencia 
ou especialidade como complementario principio rector do sistema de planeamento urbanístico.  
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A potenciación funcional que leva aparellada, para o normal desenvolvemento do sistema 
piramidal de planeamento, a sinalada nova doutrina do Tribunal Supremo, alimentou a 
incorporación ao novo dereito autonómico de técnicas a través das cales se patentizara e fixese 
diáfano dereito positivo o que aquela doutrina xurisprudencial viñera deducir. 

Unha desas técnicas consistiu en diferenciar, no contido do planeamento xeral, entre 
determinacións de ordenación xeral ou estruturante e determinacións de ordenación detallada ou 
pormenorizada, segundo as diversas terminoloxías empregadas, coa finalidade de declarar 
expresamente que, no que atinxe ás segundas, os respectivos instrumentos de desenvolvemento 
poderían modificalas cando se tratara de determinacións das recoñecidas como propias na 
regulación legal a eles aplicable para o exercicio da súa función integradora do sistema de 
planeamento. Con isto, clarificábase definitivamente o panorama das relacións entre ambos 
tipos de instrumentos e a posibilidade dos secundarios de reformar determinacións dos 
primarios ou xerais. 

Esta técnica tiña tamén idealmente outra virtualidade en relación coa axilización dos 
procedementos aprobatorios dos Plans urbanísticos e as súas reformas: diferenciar a 
competencia aprobatoria en materia de instrumentos de planeamento segundo que as 
determinacións afectadas pola modificación foran da primeira ou da segunda clase; se eran da 
segunda, aínda que estiveran contidas en instrumentos de planeamento xeral, a competencia 
para a aprobación definitiva podía ser do Concello (dependendo da poboación ou doutros 
factores). 

Pois ben, o resón de todo isto plasmouse na LOUG, a cal non renuncia a sinalar ela mesma qué 
determinacións han considerarse de cada clase. 

Así, no art. 53.1, anticipa cales han ser as de carácter estruturante –ou “determinacións de 
carácter xeral”-, ás que engade unha previsión, a do art. 53.2, que pode ter especial virtualidade, 
polo que máis adiante se dirá: 

“Asemade, os plans xerais deberán conter as determinacións necesarias para que as 
construccións e instalacións cumpran as condicións de adaptación ao ambiente 
establecidas polo artigo 104 desta lei.” 

E, no art. 55.1, revélanos cales deben considerarse de carácter pormenorizado -ou 
conformadoras da “ordenación detallada”-, ao identificar implicitamente a ordenación detallada 
do solo urbano coa relación do art. 54 sobre determinacións en solo urbano consolidado, 
mentres que, paralelamente, tratándose do solo urbanizable, identifica máis explicitamente (art. 
57.2) a ordenación detallada nesa clase de solo co “contido e determinacións esixibles a un Plan 
Parcial”, o que resulta ser, á súa vez, asimilable á ordenación detallada naquel solo urbano 
consolidado...  

Igualmente, o art. 55.2, ao desdobrar a ordenación detallada da estruturante, a propósito de 
regular o réxime da remisión ao planeamento secundario en SUnc, reserva para o PXOM 
expresamente aquelas determinacións que, obviamente, non considera daquel nivel senón do 
primario, ou estruturante, as cales fican, así, definitivamente clarificadas no dereito galego: 
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“2. Cando o Plan Xeral remita a ordenación detallada a un Plan Especial de Reforma 
Interior, conterá as seguintes determinacións: 

a) Delimitación do ámbito do Plan Especial de Reforma Interior. 

b) Determinación dos usos globais, tipoloxías edificatorias, altura máxima e 
superficie total edificable. 

c) Fixación da contía das reservas mínimas de solo para dotacións urbanísticas que 
deberá prever o Plan Especial. 

d) Previsión dos sistemas xerais necesarios, no seu caso, para o desenvolvemento do 
Plan Especial.” 

Esta reformulación legal ten a importante consecuencia de que ninguén discutirá no futuro que, 
por caso, os PERI que sucesivamente se vaian aprobando poderán apartarse perfectamente de 
aqueloutras determinacións anticipadas nos seus respectivos ámbitos polo PXOM cando aquelas 
non se refiran a ningunha das reservadas pola LOUG á competencia deste, unha cuestión que se 
revelara extraordinariamente polémica e fecunda en litixiosidade, precisamente, no 
desenvolvemento urbanístico de Vigo, co correlativo atrasamento dos procesos conseguintes. 

Todo isto debe complementarse, sempre neste primeiro plano de encadre da potestade mesma de 
planeamento, coas regras estipuladas para a configuración das redes dos sistemas ou dotacións 
locais e xerais, incluíndo cando deben caracterizarse forzosamente os seus elementos ou pezas 
como determinacións estruturantes (art. 47.1, 3, etc.) e cales son os seus estándares actualizados 
[letras a) e b) do apartado 1 do art. 47, para os sistemas xerais; letras a), b) e c) do apartado 2 do 
mesmo art. 47, para os sistemas ou dotacións locais]. 

O art. 45.2 ven pór a énfase nunha certa supeditación (“están vinculados xerarquicamente ás 
determinacións das directrices de ordenación do territorio e aos demais instrumentos 
establecidos pola Lei 10/1995, de Ordenación do Territorio”) deste instrumento aos que 
eventualmente aprobe o órgano autonómico competente dos previstos na lexislación 
expresamente citada, é dicir, algún dos instrumentos a través dos cales a Administración 
autonómica exerce a súa competencia de ordenación do territorio. 

É indiscutible que, en todo caso, os PXOM deberán adaptarse ás previsións dos tais 
instrumentos -e mesmo ás dos sectoriais-, sempre, como é lóxico, que as mesmas sexan 
constitucionalmente lexítimas, isto é, cinguidas ao cometido e fins que lles son propios, e 
igoalmente sempre que respecten o ámbito urbanístico irreductible no que debe cristalizar a 
autonomía local, todo isto de acordo coa doutrina do Tribunal Constitucional na materia, unha 
vez que a relación entre ambos os sistemas de planeamento -o territorial e o urbanístico- non só 
está presidida polo principio de xerarquía senón tamén polo de competencia. 
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6.1.5.4.2. Determinacións particulares para o solo urbano 
 

1. As previsións dos arts. 54 e 55 para o solo urbano (SUc e SUnc, respectivamente) véñenas 
complementar outros. 

Así, en primeiro lugar, o art. 46.1 fixa uns “obxectivos”, en relación co SUc, ao 
planeamento, que, por definición, vai ser aquí o PXOM, e que se sintetizan en favorecer a 
conservación e recuperación: 

- do patrimonio construído,  

- dos espacios urbanos relevantes,  

- dos elementos e tipos arquitectónicos singulares,  

- das formas tradicionais de ocupación do solo  

- e dos trazos diferenciais ou distintivos que conforman a identidade local. 

 

E, ao servizo dos tais obxectivos, márcanselle dúas directrices concretas ao planificador (art. 
46.1, segundo parágrafo): 

- “En tal sentido, procurarase manter a trama urbana existente”;  

- “As construccións de nova obra, así como a reforma, rehabilitación ou ampliación das 
existentes, serán coherentes coa tipoloxía arquitectónica característica do contorno, en 
particular no que atinxe á altura, o volume e o fondo edificables.” 

 

A definición da “coherencia” ou de como deben entenderse “coherentes” as novas actuacións 
constructivas co contorno debe considerarse tamén unha das novas misións máis ou menos 
implícitas para o planificador municipal á vista do preceptuado no apartado 2 do art. 53 xa 
citado, que se pon expresamente en relación co art. 104 da mesma LOUG. 

2. En relación co SUNC, establécense novos estándares máximos de aproveitamento 
lucrativo -nos usos residencial, hoteleiro e terciario-, que diferencian os niveis de poboación do 
Municipio, de xeito que aos meirandes lles corresponden tamén estándares máis altos, en 
congruencia co neto carácter urbano dos mesmos: 

- En Municipios con poboación superior aos 50.000 habitantes: 1,50 metros cadrados 
edificables por cada metro cadrado de solo. 

- En Municipios con poboación superior aos 20.000 habitantes e inferior a 50.000 
habitantes: 1 metro cadrado edificable por cada metro cadrado de solo. 
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- En Municipios con poboación superior aos 5.000 habitantes e inferior a 20.000 
habitantes: 0,85 metros cadrados edificables por cada metro cadrado de solo. 

- En Municipios con poboación inferior a 5.000 habitantes: 0,50 metros cadrados 
edificables por cada metro cadrado de solo. 

Precisamente, o establecemento do estándar máximo do 0,825 pola precedente LSG, que non 
diferenciaba nin tamaño do Municipio nin ningunha outra circunstancia, constituíu un dos 
obstáculos máis importantes para a xestionabilidade de importantes proxectos de transformación 
nalgunhas das principais cidades galegas -e, sobranceiramente, en Vigo-, e a súa modificación, 
en parte no sentido finalmente seguido, fora reivindicación compartida por distintos sectores dos 
axentes públicos e privados do sector, polo que, loxicamente, debe resultar plausible neste punto 
o resultado da reforma legal desde a óptica do planificador. 

Estas previsións compleméntanse coas do art. 49 LOUG, en virtude do cal, en primeiro lugar, “a 
totalidade do solo urbano se dividirá polo Plan Xeral en distritos, atendendo á racionalidade e 
calidade da ordenación urbanística e á accesibilidade da poboación ás dotacións, utilizando 
preferentemente como límites os sistemas xerais e os elementos estruturantes da ordenación 
urbanística, e coincidindo na maior parte da súa extensión cos barrios, parroquias ou unidades 
territoriais con características homoxéneas” (apartado 1 do art. 49, parágrafo primeiro). E, en 
segundo lugar, “dentro de cada distrito o Plan Xeral deberá incluír a totalidade dos terreos 
correspondentes ás categorías de solo urbano consolidado e non consolidado” (parágrafo 
segundo).  

Disto último vaise extraer unha singular virtualidade, que flexibiliza a tarefa do planificador, 
pois “o Plan Xeral deberá xustificar que no conxunto do solo urbano non consolidado de cada 
distrito se cumpren os estándares de reserva mínima para dotacións urbanísticas locais e de 
limitación de intensidade establecidos na presente lei” (art. 49.1, inciso final), de xeito que os 
tais estándares dotacionais mínimos e de aproveitamento máximos se deberán respectar en 
relación co conxunto do SUnc do distrito pero non en cada un dos eventuais distintos ámbitos 
de ordenación do mesmo. 

E outra novidade do novo réxime legal en relación con este SUnc é que o PXOM pode 
contemplar –“se o ten por conveniente”, sinala a Exposición de Motivos, III, 6- uns “ámbitos de 
actuación preferente” no mesmo –do mesmo xeito que acontecerá no SUDEL- en relación cos 
cales o PXOM deberá fixar non só os prazos e condicións para a execución das actuacións 
públicas e privadas concernidas, senón o propio conxunto de determinacións que establezan a 
ordenación detallada dos tais ámbitos, coa finalidade de favorecer a súa inmediata 
transformación (art. 60.2 LOUG). 

 

3.  Baixo a rúbrica de “normas de calidade urbana”, o art. 48 LOUG recolle algunhas 
prescricións, en gran medida achegadas ao dereito urbanístico pola LUCYL, en materia de 
condicións de habitabilidade de vivendas, anchos de viarios, tipoloxías edificatorias, alturas 
máximas e supresión de barreiras arquitectónicas. 
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6.1.5.4.3. Determinacións particulares para o solo rústico 
 

1. No que atinxe ás determinacións do PXOM para o solo rústico, aparentemente diminuirían as 
esixencias en relación co sistema legal tradicional, polo menos á vista do breve listado do art. 59 
LOUG: 

a) Delimitación das distintas categorías de solo rústico. 

b) Determinación das condicións estéticas e características de deseño das construccións, 
incluíndo os materiais e cores que hai que empregar na fachada e cuberta das edificacións.c)
 Normas e medidas de protección do solo rústico para asegurar o mantemento da 
natureza rústica dos terreos e a conservación, protección recuperación dos valores e 
potencialidades propios o medio rural.” 

Parece evidente que, a reservas do que determine a lexislación sectorial (infraestruturas, medio 
ambiente, portos, etc. etc.) na realidade, nesta clase de solo, como tamén na de núcleo rural, o 
PXOM debe establecer a ordenación detallada, é dicir, a que permite materializar 
perfectamente, sen ulteriores instrumentos, as diversas utilizacións de que sexan susceptibles os 
respectivos terreos inseridos nas distintas categorías do tal solo rústico. E, de feito, esta tese 
corrobórase ao longo de diversas referencias ocasionais que contén o texto legal á ordenación 
necesaria do dito solo. 

2. En orde á prescrición destacada na letra a) do art. 59, sobre a virtual categorización da clase 
do solo rústico, é obvio que esa tarefa implica a delimitación das diversas áreas ou “espacios” 
xustificando as razóns da inclusión dos terreos en cada unha das categorías, de conformidade 
cos criterios contidos na Lei (art. 15), pero tendo en conta que, na medida en que os mesmos 
non fan en moitos casos senón reproducir matizadamente a redacción do correlativo do art. 9 
LRSV, os tais criterios deben interpretarse a teor da doutrina constitucional ex STC 164/2001, 
de 11 de xullo, o que significa, por exemplo, que o concepto de “lexislación sectorial” debe 
considerarse comprensivo de todos aqueles “actos xurídicos” dos que derive una eventual 
habilitación ao ente público competente –é dicir, ao Concello de cada Municipio- para outorgar 
protección a determinados terreos, ponderados os fins dos tais actos xurídicos e os factores en 
presencia. 

3. A previsión do art. 53.2, citada xa máis arriba, posta expresamente en relación co art. 104 da 
mesma Lei galega debe traerse de novo a colación, pois pode conducir a un resultado positivo 
no designio de racionalizar a funcionalidade e operatividade do sistema normativo do 
planeamento urbanístico, e isto no que atinxe á definición do réxime deste solo rústico: 

“2. Asemade, os plans xerais deberán conter as determinacións necesarias para que as 
construccións e instalacións cumpran as condicións de adaptación ao ambiente 
establecidas polo artigo 104 desta lei.” 
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En vista disto, podería inferirse, en efecto, o propósito do lexislador galego de que as vellas 
normas –presentes por exemplo no art. 138 TRLS-1992, e agora no mencionado art. 104 LOUG, 
ao que o 53.2 se remite expresamente para integralo-, relativas á “integración no entorno” ou á 
“non limitación do campo visual” ou “non ruptura da perspectiva tradicional da paisaxe” sexan 
reconducidas, primeiro, no sentido, de que en parte polo menos, sexan modulables polo propio 
PXOM, e, segundo, no sentido de que esas normas non vaian interferir nin bater violentamente 
coas determinacións do planeamento urbanístico nas que se plasmou o modelo do respectivo 
planificador –por antonomasia, o Concello-, coa especial lexitimidade de que este goza diante 
da súa comunidade local.  

4. Esta opción do lexislador galego enlazaría así cunha tendencia decantada no mellor –polo 
menos nisto- Dereito autonómico moderno en virtude do cal se racionaliza o emprego desta 
técnica normativa e se devolve a plena confianza ao planificador urbanístico para que sexa el 
primeiramente o que dispense a protección requirida polos espacios rurais abertos e polos 
entornos de elementos urbanos, en congruencia co papel do Plan urbanístico como catalizador 
da vontade da respectiva comunidade local en torno ao modelo que asumir para o seu respectivo 
territorio. 

En definitiva, esta reformulación racionalizadora que parece querer levar a cabo a LOUG é 
plausible porque supón que fuxe explicitamente da pretensión de constrinxir ao planificador 
urbanístico e imporlle uns criterios para cando entender adaptadas ou non ao entorno rural ou 
urbano as novas construccións, con redacción inzada de conceptos xurídicos ou normativos 
indeterminados – pretensión na que si incorreron aínda algúns lexisladores urbanísticos 
recentes-. 

5. E é que a redacción do art. 98 RP, excedida do teor literal do art. 73 TRLS-1976 (como 
lembrou, ultimamente, na doutrina, OTONÍN BARRERA: “Hacia la racionalización de las 
normas de aplicación directa. Comentario a la STS de 23 de outubro de 2002”, Revista de 
Urbanismo e Edificación, Aranzadi, Nº 7, 2003), provocou unha interpretación das chamadas 
“normas de aplicación directa” que, ocasionalmente, supuxo o baleirado de determinacións e 
contidos dos Plans urbanísticos municipais, cando se aceptou sen matices a tese da prevalencia 
daquelas normas sobre o planeamento e, correlativamente, foron anulando licencias outorgadas 
ao seu abeiro, ao térselle imputado á construcción resultante unha ruptura coa harmonía do 
circundante, normalmente –é certo- en litixios nos que o Concello ou o promotor afectados non 
tiveron unha boa defensa procesual.  

Á marxe diso, dende a óptica do planificador, as potencialidades do art. 53.2 LOUG, no punto, 
supoñen reducir os riscos de desnaturalización do planeamento municipal na súa función de 
ordenamento local propio –dado a si mesmo pola respectiva comunidade local a través dos 
representantes directamente elixidos por ela-. 

Na opinión xa manifestada por algúns sectores doutrinarios (“A Lei 9/2002, de 30 de decembro, 
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia”, O Consultor dos 
Concellos, Nº6, 2003), o precepto sinalado debe interpretarse, pois, no sentido de que o 
planeamento municipal ten plena competencia para precisar, puntualizar ou pormenorizar os tais 
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criterios de adaptación ou de harmonización –enumerados no art. 104 ao que aquel se remite 
para integralo- aos diferentes contornos das novas construccións, co fin de adaptar os tan 
xenéricos e abstractos enunciados en que aqueles tradicionalmente se presentaban á 
peculiaridade do respectivo territorio e evitar resultados manifestamente absurdos que se 
producirían en moitos casos cunha mecánica aplicación literal desas normas na súa formulación 
precedente.  

Para esa interpretación, dictada pola necesidade de harmonizalas coas esixencias de respecto á 
autonomía municipal ex art. 140 CE –que se percibe aquí tamén como aguillón para a 
racionalización normativa-, é argumento adicional a reformulación das mesmas vellas normas 
mal chamadas de aplicación directa en dúas Leis inmediatamente precedentes á galega, a 
murciana [véxase o seu art. 100, letra d)] e, sobre todo, a cántabra (véxanse os seus arts. 32 e 34, 
especialmente no seu apartado 3) e mesmo no proxecto de Regulamento de Urbanismo de 
Castilla y León (véxase o seu art. 9ª), actualmente sometido a dictame do Consello de Estado. 

 

6.1.5.4.4.  Determinacións particulares para o solo urbanizable 
 

1. Loxicamente, as principais novidades aparecen, nos arts. 57 y 58, en relación co solo 
urbanizable, porque a categorización plural que agora é dispoñible para o planificador 
urbanístico é, obviamente, distinta da derivada do sistema legal anterior. 

a) Para o solo urbanizable delimitado ordenado (SUDO) –categoría que resulta de seu 
potestativa, como se viu-, solo que, por definición, é o xa detallado desde o propio nivel do 
planeamento xeral, e que se corresponderá substancialmente co dos “sectores de 
desenvolvemento urbanístico preferente” (o art. 60.2 esixe que a agora denominada “Estratexia 
de actuación” determine cales son estes e fixe os seus prazos así como as condicións en que 
deberán de se executar as actuacións públicas programadas ou privadas concertadas, e prevé ao 
respecto que a súa ordenación detallada se contemple xa no propio nivel do planeamento xeral), 
o PXOM deberá, loxicamente, ordenar pormenorizadamente o mesmo [art. 57.2 LOUG], porque 
esta categoría exclúe a necesidade dun ulterior Plan Parcial. 

Esta previsión confírmase no apartado 1 do art. 62, onde, enlazando con aquela virtualidade que 
dimanaba da distinción máis ou menos implícita entre ordenación xeral ou estructúrante e 
ordenación detallada ou pormenorizada, advírtese que a tal “ordenación pormenorizada” que, 
potestativamente, pode ter anticipado o PXOM, é susceptible de ser modificada mediante Plan 
Parcial sen necesidade de proceder ao previo o simultáneo cambio do PXOM.  

b) Para o solo urbanizable delimitado non ordenado (SUDNO), o PXOM, simplemente, 
deberá conter a propia delimitación de sectores, por definición, e unha ordenación básica, que 
deberá acadar os “usos globais, edificabilidades, tipoloxías edificatorias” [art. 57.1.e)] –e máis 
as referencias elementais á estrutura xeral, redes, conexións ao sector, etc., que se derivan das 
letras b), c) y d) do mesmo 57.1, como esixencias para o planificador-.  
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c) Para o solo urbanizable non delimitado (SUNDEL), o PXOM deberá conter, polo 
menos, as condicións ou criterios para proceder á súa sectorización, que aseguren a axeitada 
inserción dos sectores [art. 58]: 

“En solo urbanizable non delimitado, o Plan Xeral establecerá os criterios para 
delimitar os correspondentes sectores, tais como os relativos á magnitude, usos, 
intensidade de uso, dotacións, equipamentos, sistemas xerais que deban executarse e 
conexións cos mesmos, así como prioridades para garantir un desenvolvemento urbano 
racional. En particular, poderá condicionarse a delimitación de novos sectores ao 
desenvolvemento dos xa delimitados no Plan Xeral.” 

Enténdese que teña podido falar, así, ao enumerar efectos da nova Lei galega, dunha certa 
revitalización do solo urbanizable non programado (SUNP) –as determinacións que para este 
SUNDEL asigna agora a LOUG ao PXOM son funcionalmente semellantes ás que o TRLS-
1976 (como o de 1992) asignaba ao PXOU para o SUNP-, opción legal plenamente apoiada 
trala STC 164/2001, de 11 de xullo, onde o art. 16.2 LRSV mereceu unha interpretación en 
virtude da cal o procedemento para transformar o solo urbanizable non delimitado ou 
sectorizado será o que cada lexislador autonómico decida, podendo diluír practicamente no 
feble dereito á consulta urbanística que era o breve contido substantivo que lle quedaba ao 
mencionado precepto estatal despois da tramitación parlamentaria que o desnaturalizou por 
completo. 

2. As determinacións para o solo urbanizable delimitado enuméranse no art. 57 LOUG, 
que cómpre complementar, aos efectos antes vistos, coa previsión de que, en primeiro lugar, 
nunha subcategoría do mesmo, a do contiguo ao SU, e para aqueles mesmos usos que viamos ao 
tratar do SUnc, establécense uns tamén decrecentes estándares de aproveitamento por sector: 

- En Municipios con poboación superior a 50.000 habitantes: 1 metro cadrado edificable 
por cada metro cadrado de solo. 

- En Municipios con poboación superior a 20.000 habitantes e inferior a 50.000 
habitantes: 0,85 metros cadrados edificables por cada metro cadrado de solo. 

- En Municipios con poboación superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000 
habitantes: 0,60 metros cadrados edificables por cada metro cadrado de solo. 

- En Municipios con poboación inferior a 5.000 habitantes: 0,40 metros cadrados 
edificables por cada metro cadrado de solo. 

Seguramente nesta mesma subcategoría de solo urbanizable delimitado está pensando 
preferentemente, aínda que –parece- de xeito exclusivo a LOUG cando prevé que en relación 
cos seus “sectores de desenvolvemento urbanístico preferente” o PXOM poida conter a 
ordenación detallada, a saber, a propia do Plan Parcial, de modo que aqueles sexan susceptibles 
de transformación inmediata dende a entrada en vigor do propio PXOM, se ben a nova Lei 
galega, a diferencia das previsións análogas doutras recentes leis autonómicas –entre elas, a súas 
coetáneas, a andaluza e a navarra, pero, antes, a cántabra, a madrileña, etc.-, das que se importou 
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esta opción, (art. 57.2, inciso final), esixe para iso: 

“que se garanta a execución do plan a través de actuacións públicas programadas ou 
privadas concertadas coa administración”. 

Isto ven realzar a intensa operatividade da técnica dos convenios urbanísticos que semella 
adiviñarse na posta en práctica do novo sistema legal galego, xa incluso na fase de 
establecemento do planeamento xeral. 

O planeamento xustificará a edificabilidade asignada en cada ámbito, segundo os criterios 
establecidos polo artigo 52.3 LOUG, valorando o parque de vivendas existente. 

3. Tamén para o restante solo urbanizable delimitado e para o SUNDEL, cos mesmos 
usos, establécense os seus propios estándares máximos por sector: 

- A superficie edificable total en cada sector non poderá superar as 15 vivendas por 
hectárea nin 0,30 metros cadrados edificables por cada metro cadrado de solo. 

4. En relación co solo urbanizable no seu conxunto, cómpre ter presentes tamén uns 
criterios para a sectorización do mesmo, cunha modulación ou flexibilización para o SUDEL 
contiguo ao SU (art. 49.2): 

“O solo urbanizable dividirase en sectores aos efectos da súa ordenación detallada e de 
aplicación dos estándares establecidos na presente lei, que deberán ter una extensión 
mínima de 20.000 metros cadrados ou a superior que fixe o planeamento. Os sectores 
delimitaranse empregando preferentemente os límites dos sistemas xerais e os 
elementos naturais determinantes, de xeito que se garanta un acaído inserimento do 
sector dentro da estrutura urbanística do Plan Xeral. No solo urbanizable delimitado 
inmediato ao solo urbano, o Plan Xeral poderá delimitar sectores de menor superficie, 
sempre que resulte viable técnica e economicamente o cumprimento dos estándares 
urbanísticos.” 

5. No que atinxe aos solos con uso industrial establécense uns criterios de ocupación 
máxima no apartado 5 do mesmo art. 46, ao que se ven a engadir unha serie de regras para a 
determinación da superficie edificable total en aplicación das prescricións limitativas anteriores. 
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6.1.5.4.5.  Documentos do Plan Xeral de Ordenación Municipal 
 

No referente aos documentos (art. 61), reprodúcese o contido documental tradicional regulado 
no dereito estatal e no autonómico precedente: 

- Unha memoria, cos fins clásicos, que se desagrega implicitamente nunha informativa, 
outra xustificativa e outra de ordenación, en consonancia con aqueles fins, e o alcance 
do cal terá que se interpretar no sentido perfilado pola xurisprudencia, á que se poden 
engadir outros eventuais contidos necesarios –o “Estudio do medio rural” e a “Análise 
do modelo de asentamento poboacional” [art. 61.1.a) e b) y 2 y 3, para o obxecto e 
contido específicos destes eventuais documentos]-; 

- Uns Estudios complementarios: de sostibilidade ambiental, impacto territorial e 
paisaxístico [letra c) do apartado 1 e apartado 4 do mesmo art. 61, sobre o seu obxecto e 
contido];  

- O tradicional Estudio Económico-financieiro, con particular referencia aos 
compromisos públicos e privados de investimento, que, sen prexuízo dos matices con 
que se contempla [art. 61.1.g) en relación co art. 60.3], en todo caso, deberá de 
interpretarse do modo relativizado en que ven facendo a xurisprudencia dos últimos 
tempos; 

- Planos de información e de ordenación, que acaso puidesen acabar por se desagregar 
nos dos “recintos da ordenación estructúrante e da ordenación pormenorizada, neste 
caso”, como require a parella lexislación madrileña;  

- Normas Urbanísticas aplicables aos distintos tipos de solo, que, a teor da práctica, virán 
diferenciar entre: Normas Xerais [conceptuais e de precisións terminolóxicas], Normas 
de Protección (de elementos culturais e ambientais), Normas de Xestión (relativas aos 
sistemas e prazos de actuación), Normas de Urbanización (sobre as súas condicións e 
niveis de calidade), de Edificación (referidas a cada zona; con sinalamento de 
condicións estándares de calidade) e Transitorias; a existencia das Normas de 
Programación e Xestión confirma que, fronte á opción doutros lexisladores 
autonómicos, o lexislador galego non desconcentra as determinacións do planeamento 
para a xestión en instrumentos ulteriores máis aló do que acontecía no precedente 
sistema legal de planeamento; 

- Catálogo de elementos ambientais e culturais que hai que protexer ou “recuperar”, 
documento inherente a todo instrumento de planeamento que contén o réxime de 
protección correlativo e, en particular, inherente ao PXOM, aínda que tamén poderán ir 
anexos aos Plans Especiais de finalidade protectora (art. 75 LOUG), excluíndose en 
Galicia a posibilidade de Catálogos configurados como instrumentos independentes, 
fronte á opción da coetánea LOUA (art. 16.2), aínda que nesta co gallo de 
complementar determinacións de Plans preexistentes. 
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Malia que o Programa de Actuación, como tal, con obxectivos a distintos prazos e previsións 
para as principais actuacións públicas, non se contemple expresamente entre os “documentos 
necesarios”, é obvio que se identifica no substancial coa agora denominada “Estratexia de 
Actuación”, e que, simplemente, examinando as esixencias de contido substantivo do PXOM e 
as formais para este anovador documento do art. 60.1 e 2, corroborase a pervivencia dun 
documento de corte semellante ao daquel. 

 

6.1.5.4.6.  Os Plans de Sectorización 
 

1. A función e contido dos Plans de Sectorización aparecen regulados no art. 66 da nova 
Lei galega, no que a súa función se podería definir como dirixida ao establecemento das 
determinacións estruturantes e pormenorizadas da ordenación urbanística, necesarias para 
valorar a procedencia de acometer a transformación urbanizadora de terreos clasificados como 
SUNDEL.  

Os Plans de Sectorización completan a ordenación estruturante do correspondente Plan Xeral e 
incluso anticipan a pormenorizada ou detallada sobre o ámbito de SUNDEL que é obxecto 
dunha iniciativa de transformación. Para cumprir a súa función e obxecto, todo Plan de 
Sectorización deberá: 

a) Ser coherente, en todas as súas determinacións, coas estratexias globais rexionais e 
municipais para o desenvolvemento sostible do territorio (art. 45.2 LOUG, in fine). 

b) Resolver a adecuada integración da nova proposta urbanística na estrutura de 
ordenación municipal definida polo correspondente Plan Xeral (art. 66.2 LOUG) 

 Estes Plans son o trasunto galego, primeiro, dos correlativos da LSM da mesma denominación, 
e logo dos paralelos da LOUA e da nova LFOTU, posto que se conciben como mecanismo de 
integración da ordenación urbanística que, por definición, non terá proporcionado o 
planeamento xeral. 

Este solo, en efecto, é un solo con relación ao cal o planeamento xeral non terá delimitado 
sectores nin terá establecido as condicións para o seu desenvolvemento –pero eventualmente, si 
as condicións para esa delimitación de sectores, ou os elementos das dotacións xerais 
correspondentes, ou incluso os usos considerados incompatibles, pero pouco máis-, pois así 
aparece caracterizado no art. 16.2 da Lei estatal 6/1998, de 13 de abril e, en consonancia con 
ela, no moderno dereito autonómico [congruentemente, co art. 58 LOUG, antes examinado], 
polo que a lexitimación da transformación requirirá aquí dun planeamento de desenvolvemento 
que teña algún mecanismo a través do que poida inserirse racionalmente no planeamento xeral 
do Municipio.  

O apartado 2 do art. 16 da lei estatal citada, despois da súa tramitación parlamentaria, ficou 
reducido, no seu contido, a unha pura remisión ao lexislador autonómico para que fose el quen 
decidira como se había de producir ese inserimento racional da ordenación proposta para a nova 
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peza no tramado do planeamento urbanístico xeral, limitándose a súa alusión a un certo dereito á 
consulta a un puro enunciado retórico que, de feito -máxime trala interpretación constitucional 
deste precepto na STC 164/2001, de 11 de xullo-, pode quedar perfectamente diluído sen 
dificultade na regulación autonómica do suposto: de feito, a LOUG prescinde do mesmo (a 
diferencia da LOUA e da LSM, pero de igual xeito que a LFOTU coetánea).  

As sucesivas Leis urbanísticas configuraron diversos mecanismos para esa integración –e, 
daquela, para facer realidade o dereito á transformación nesta categoría de solo-, dende as 
fórmulas que practicamente a converten en simple hipótese eventual, necesitada para a súa 
activación do visto e prace de todas as administracións con competencias urbanísticas, cunha 
dose intensa de discrecionalidade (lexislación canaria), pasando por outras asociadas a 
explícitos convenios urbanísticos intermedios (lexislacións rioxana, aragonesa e cántabra), ata 
chegar ao recoñecemento puro e simple daquel dereito á consulta vinculante tal e como fora 
concibido na versión de proxecto do citado art. 16.2 da Lei estatal, logrando así topar co espírito 
orixinario da liberalización estatal do solo ao flexibilizar extraordinariamente o procedemento 
para a transformación e reducindo notablemente a discrecionalidade administrativa para o efecto 
(lexislación castelá-leonesa). 

Daquela, desde esta perspectiva, a nova lei galega parecería querer situarse nunha especie de 
terceira vía conceptual –como o antecedente madrileño e os coetáneos textos andaluz e navarro-, 
e optou por encomendar esa función integradora, ese papel de elo na cadea da ordenación 
urbanística xerarquizada, a este anovador Plan de Sectorización que ven integrar a ordenación 
que o PXOM –segundo se vía antes- lle deixa remitida case en branco, para a categoría de solo 
sobre a que debe operar: o dereito á transformación vai depender da concordancia entre as 
propostas do promotor e as previsións do respectivo Municipio fundamentalmente (a 
competencia autonómica para ao efecto non poderá entrar a revisar o núcleo de oportunidade 
das mesmas, de interese estrictamente local, agás supostos senlleiros); non haberá unha marxe 
de discrecionalidade case ilimitada para a Administración pero, obviamente, si dabondo para 
poder trazar aquelas liñas mestras a través das cales se considere deben proxectarse os intereses 
xerais do Municipio en relación ao desenvolvemento na parte do termo a que a proposta 
afecte.141  

En concordancia con isto, polo que atinxe ao seu contido substantivo, precísase (art. 66.3 
LOUG, análogo ao 12.4 LOUA): 

“3. (...) Os Plans de Sectorización deberán conter as seguintes determinacións: 

a) A delimitación do sector (aquí só se fala de un, en singular) que será obxecto de 
transformación (...), de acordo cos criterios básicos establecidos polo Plan Xeral.  

                                                 
141 En concreto, en Vigo, o PXOM entende que non hai verdadeiramente lugar para a clasificación de solo 
urbanizable non sectorizado, posto que na práctica totalidade dos casos o solo urbanizable aparece lindante co solo 
urbano e, polo mesmo, resulta de aplicación o disposto no artigo 46,3 xa que logo os páragrafos que seguen teñen 
máis unha conotación teórica que práctica, sendo aplicalbes só no hipotético caso de que durante a tramitación do 
presente PXOM se vise a necesidade de mudar o criterio xeral en algunha determinación moi puntual. 
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b) As determinacións de ordenación básica propias do Plan Xeral para o solo 
urbanizable delimitado ou, no seu caso, ordenado. 

c) A previsión de solo para novas dotacións de carácter xeral (...).  

d) As determinacións establecidas no artigo 64 para os Plans Parciais.  

(...).” 

En sintonía coa definitiva opción exercida, o art. 109.4 LOUG esixe a previa aprobación do PS 
como “planeamento que conteña a ordenación detallada” como presuposto para a 
transformación do terreo clasificado como SUNDEL. Percíbese aquí igualmente ao influxo da 
LSAS e tamén o da LOTRUS, pois en ambas se encomenda o mesmo cometido de integrar 
exhaustivamente a ordenación do sector dende o propio nivel deste Plan ao que alí 
significativamente se chama Plan Parcial, no primeiro caso, e Plan Parcial de Delimitación, no 
segundo (aínda que non se chame igual no primeiro caso, funcionalmente é equivalente a este). 

2. A documentación precisa para a tramitación destes Plans de Sectorización non aparece 
excesivamente detallada no art. 67, pero do teor deste, en relación coa función e obxecto de 
aqueles, despréndese que a tal documentación xirará arredor dos seguintes elementos: 

a) Memoria: na que se xustificará o cumprimento das condicións sobre a delimitación sectorial e 
as súas condicións básicas de ordenación que tivera establecido o Plan Xeral, o planeamento 
territorial ou disposicións aplicables sectoriais, así como a ordenación proposta entre as distintas 
alternativas posibles. 

b) Estudio de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico: na que se xustificará a 
sostibilidade do modelo de utilización do territorio e desenvolvemento urbano adoptado. 

c) Avaliación económica: na que se examinará e fundamentará a súa viabilidade en función das 
capacidades de iniciativa e xestión e as posibilidades económicas e financeiras, públicas e 
privadas. 

d) Estudios sectoriais: referidos especialmente aos efectos que supón a sectorización sobre todas 
e cada unha das redes públicas de infraestruturas, equipamentos e servizos, aínda que estes 
poden subsumirse no de sostibilidade. 

e) Planos de información, comprensivos do catastral; de delimitación do sector; e de ordenación, 
contendo os recintos de aplicación da ordenación estruturante e da ordenación pormenorizada, 
no seu caso, así como os eventualmente derivados da lexislación ambiental (v. gr., da 
lexislación contra a contaminación acústica e de transposición das Directivas comunitarias na 
materia). 

f) Normas Urbanísticas, aquí coa denominación de “Ordenanzas reguladoras”, axeitadas para o 
pleno establecemento da ordenación pormenorizada. 
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g) Programa de Actuación e Compromisos: onde se recollerán, eventualmente, as previsións 
vinculantes de execución así como o resto de obrigas que se teñan acordado entre a 
Administración e o promotor. 

 

6.1.5.4.7.  Planeamento de desenvolvemento. 
 

1. En coherencia co que se vía máis arriba, aos Plans Parciais se lles atribúe como misión 
propia a ordenación detallada do solo urbanizable nos sectores completos que a tal efecto se 
delimiten no PXOM [art. 63.1], así como eventualmente a misión de modificar “para a súa 
mellora” a ordenación detallada que o PXOM contivera para o ámbito respectivo, en función do 
principio de competencia ou especialidade, o que explícita o art. 62.1.a), engadindo a 
necesidade de xustificar –nesta segunda hipótese- expresamente que tais modificacións: 

a) Respectan a ordenación estruturante do PXOM e son conformes cos seus criterios e 
directrices [art. 62.1.b)] 

Isto pódese complementar coa tese implícita subxacente de que esas melloras se recoñecen 
como tais, porque, seguindo aquí a pauta marcada pola case coetánea LSM (no seu art. 47) 

b) Teñen por obxecto o incremento da calidade ambiental dos espacios urbanos de uso 
colectivo ou a mellora das dotacións públicas, sexa mediante a ampliación destas ou da 
capacidade de servizo e funcionalidade das xa previstas [art. 62.1.a) LOUG], 

En calquera caso, semella que non se esgota con elo mencionado concepto legal das ditas 
melloras. 

As determinacións dos Plans Parciais enuméranse no art. 64, nos termos tradicionais: 
desenvolverán, pormenorizando e detallando, o marco básico (usos globais, intensidades 
edificatorias, etc.) predeterminado polo respectivo planeamento xeral para o correlativo sector 

2. Os documentos dos Plans Parciais enuméranse especificamente no art. 65, onde se 
comproba que o contido documental de que deberán agora acompañarse en Galicia se pode 
concretar en termos substancialmente tributarios da tradición precedente: Memoria, planos de 
información –incluíndo o catastral- e de ordenación, Normas (coa distinción xa anticipada ao 
falar das Normas do PXOM), Estudio de sostibilidade, o sinalamento das condicións obxectivas 
e funcionais que ordenen a eventual secuencia da posta en servizo de cada unha das fases da 
transformación [que explicitamente reclama para a súa plasmación o clásico Plan de Etapas 
contemplado na letra j) do art. 64]), a avaliación económica da execución das obras de 
urbanización e, no seu caso, das dotacións (o vello Estudio Económico-Financeiro vai de seu 
que seguirá sendo imprescindible para canalizar non só tal avaliación senón toda a serie de 
compromisos económicos que haberá de asumir eventualmente o promotor sobre todo cando 
sexa particular), e, loxicamente, as Ordenanzas reguladoras.  
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3. En canto aos Plans Especiais (art. 68), as súas finalidades e os tipos consecuentes son os 
tradicionais de noso Dereito Urbanístico (para desenvolvemento de elementos das redes 
públicas de infraestruturas, equipamentos e servizos; para protección de algún dos seus 
elementos; de ordenación e protección de conxuntos, áreas e elementos merecedores de 
tratamento urbanístico especial polo seu valor cultural; e de protección da paisaxe e, en xeral, de 
valores ambientais). Pero poténciase e redefínense algúns con obxecto peculiar, tais como os 
dirixidos á “protección, rehabilitación e mellora do medio rural” (art. 72 LOUG), en coherencia 
co obsesivo designio da LOUG en relación con ese medio, obxecto dun dos anteproxectos de lei 
que se ensamblaron para dar lugar á actual Lei galega rectora da actividade urbanística en toda 
clase de solo. 

4. En coherencia co principio de especialidade ou competencia –que xa antes se vía cómo 
o asumía conceptualmente a LOUG ao servizo dunha estratexia de flexibilización do sistema de 
planeamento-, o art. 62.1 dispón que o Plan Especial pode modificar as determinacións 
pertencentes á ordenación pormenorizada potestativa do PXOM.  

5. Os documentos dos Plans Especiais non teñen unha regulación específica, senón que se 
remiten ás necesidades de cada tipo (art. 68.3), pero é claro que haberán de ser os necesarios 
para plasmar as determinacións da súa finalidade: Memoria, estudios complementarios e 
eventualmente de impacto ambiental, planos, Normas específicas, Plan ou calendario de 
actuación , Catálogo e Estudio Económico. 

6. Os Estudios de Detalle (art. 73) aparecen concibidos co enfoque tradicional con que os 
vén recollendo o moderno Dereito autonómico –salvo a destacada excepción da lexislación 
castelá-leonesa (art. 45 LUCYL) e, máis recentemente, a lexislación andaluza, aínda que aquí a 
excepción é máis matizada (art. 15 LOUA)-. Incluso, na LOUG, se podería afirmar que o seu 
campo de desenvolvemento se reduce aínda máis en relación co réxime legal precedente.  

Os seus documentos, polo tanto, aínda que non citados singularizadamente, serán os propios da 
súa máis limitada misión: só Memoria, planos e, eventualmente, análise da influencia sobre o 
entorno no caso de reordenación de volumes.  
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6.1.5.5. Elaboración e tramitación do planeamento 

 

6.1.5.5.1. Elaboración e tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal 
 

1. Coma sempre ocorre, agora a nova lexislación galega configura o procedemento de 
elaboración e aprobación do PXOM a modo de arquetipo que logo é matizado e simplificado 
nos casos das meras modificacións do mesmo e nos casos de aprobación de Plans de 
desenvolvemento ou complemento daquel. 

O proceso comeza co Avance (art. 84.3), cuxa exposición ao público pode simultanearse co 
sometemento a informe doutras Administracións en aras da desexable coordenación 
interadministrativa dende o comezo mesmo do procedemento de elaboración do novo Plan. 
Neste trámite non só poden encarreirarse as tradicionais “suxestións” dos particulares e doutras 
“entidades” senón, incluso “propostas e convenios urbanísticos”.  

Xa dende o momento no que se adopta a primeira resolución arredor da necesidade de estudiar a 
“formación ou reforma” do planeamento xeral, pode optar o Concello por facer uso da 
suspensión cautelar do outorgamento de licencias para edificación e usos do solo, como 
corrobora o art. 77.1. Do réxime desta medida cautelar, resulta anovador que haxa de publicarse 
no Diario Oficial autonómico e non no Boletín Oficial da Provincia (art. 77.1, segundo 
parágrafo). 

A LOUG intercala aquí un trámite de remisión á Consellería do conxunto do documento 
elaborado para aprobación inicial “para o seu informe”, a emitir en prazo de tres meses, cuxo 
transcurso permitirá continuar coa tramitación do Plan (art. 85.1). 

2. Vén despois a aprobación inicial, que implica o sometemento a información pública 
(art. 85.2) por un mínimo dun mes “e un máximo de dous” e o trámite paralelo de audiencia a 
Municipios limítrofes (art. 85.2, segundo inciso) e solicitude de informes ás Administracións 
sectoriais (art. 85.3). 

Esta aprobación inicial comporta adicionalmente a suspensión do outorgamento de licencias 
para o caso de que non se dispuxese cautelarmente (art. 77.2). 

Á vista das alegacións presentadas e do resultado dos informes, o Concello pronunciarase sobre 
a aprobación provisional, introducindo as modificacións procedentes en relación co documento 
sometido á inicial. Se tais modificacións implican “un cambio substancial” –hipótese 
reconducible á clásica “modificación” ou “cambio” “substancial” do Dereito estatal histórico, 
concepto vago precisado pola xurisprudencia, será necesario un novo período de información 
pública antes de outorgarse tal aprobación provisional (art. 85.6).  
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3. Trala aprobación provisional, remítese o Plan á Consellería competente para que se 
pronuncie sobre a aprobación definitiva, á vista dos cambios eventualmente experimentados 
dende o primeiro documento que coñeceu (art. 85.5, primeiro parágrafo). 

4. Nese trámite en sede autonómica, pode outorgarse de xeito cautelar un prazo para 
emendar trámites ou documentos que se estimen omitidos (art. 85.5, segundo parágrafo) 

A resolución expresa admite ata cinco modalidades no tenor da Lei (art. 85.5, terceiro 
parágrafo), que son as clásicas dende a pura e simple aprobación ata a pura e simple denegación 
(naturalmente, motivada), pasando polas intermedias aprobación definitiva parcial e aprobación 
condicionada á corrección de aspectos substantivos non simplemente documentais, con opción, 
nesta variante, de exonerar ou non ao Concello de volver a remitir á Consellería ou o seu órgano 
periférico o documento. 

Os motivos nos que pode fundarse a negativa autonómica á aprobación definitiva, precisados no 
texto legal de modo amplo (art. 85.7), entenderase en todo caso que son os reconducibles aos 
motivos de legalidade ou de afectación a intereses supralocais que son os únicos polos que 
acepta a xurisprudencia do Tribunal Supremo que se denegue a aprobación definitiva dos Plans 
municipais.  

Cabe, tamén, a resolución tácita ou presunta, derivada do transcurso de tres meses dende a 
recepción do expediente –unha vez superado o eventual trámite incidental de requirimento do 
art. 85.5- sen que se “notifique” a resolución ao Concello, que terá carácter positivo (art. 85.8).  

Logo, naturalmente, deberá vir a publicación do soporte normativo do Plan, requisito da súa 
eficacia, polo que a LOUG (art. 92.2) contén algunhas regras que tratan de harmonizar coas 
esixencias do art. 70.2 LRBRL, esencial na materia.  

Dende esta perspectiva, resulta anovador e singular no dereito comparado o que se preceptúe, 
para os Plans cunha aprobación definitiva corresponde aos Concellos (apartado 4 do art. 92), 
que tamén será requisito para “a eficacia do acto” aprobatorio e para “a entrada en vigor do 
Plan” o previo envío á Consellería dun exemplar autenticado con todos os planos dilixenciados 
polo Secretario municipal. 

 

6.1.5.5.2. Modificacións do PXOM 
 

Aproveitando esa diferenciación entre elementos ou determinacións estruturais ou xerais do 
PXOM e os pormenorizados ou detallados, á que xa se prestaron atención, o art. 93.4 en 
relación co 62 extrae unha das grandes virtualidades da mesma, ao vir a dispoñer que as 
modificacións do PXOM que afecten á ordenación estruturante ou xeral suxeitaranse no esencial 
ao mesmo procedemento que para a primeira formulación de aquel mentres que as que afecten 
só á ordenación pormenorizada potestativa –instrumentadas coa ocasión da aprobación de Plans 
Parciais ou Especiais- non terán que suxeitarse ao mesmo –falta aquí, sen embargo, a previsión 
complementaria, necesaria para a plena coherencia da flexibilización do sistema de 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 478 -  
 

planeamento, de que tampouco terían que suxeitarse cando estiveran instrumentadas mediante 
modificación puntual do propio PXOM-.  

Naturalmente, no segundo caso, non se prescinde de toda intervención da Administración 
autonómica, como se verá axiña ao falar da aprobación do planeamento secundario. 

Nos apartados 3 a 5 do art. 94 da Lei, regúlanse varios supostos de modificacións cualificadas 
dos Plans, as tendentes a incrementar a edificabilidade, afectar a espacios libres públicos ou 
desafectar o solo dun destino dotacional público; requiren un contrapeso substantivo e incluso 
en certos supostos un trámite adicional a cargo da Administración consultiva [art. 94.4], así 
como outras esixencias adicionais –necesidade de ubicar as compensacións no “mesmo distrito 
ou sector”- que veñen satisfacer parcialmente as propugnadas dende a doutrina máis cualificada 
para salvagardar a calidade de vida sempre en risco de recuar perante ese tipo de modificacións. 

 

6.1.5.5.3. Aprobación dos Plans de Sectorización 
 

O procedemento de aprobación destes Plans recondúcese ao do planeamento de 
desenvolvemento, toda vez que o seu réxime aparece regulado conxuntamente co de aquel (art. 
86), a diferencia do que acontece, por caso, nas coetáneas lexislacións navarra e andaluza, onde 
aquel se asimila ao do planeamento xeral. 

Non obstante, a particularidade aquí é que la competencia para a aprobación definitiva vai 
aparecer tamén mediatizada pola intervención da Administración autonómica, neste caso a 
través dun “informe preceptivo e vinculante” [art. 86.1.d)], polo que os PS atravesarán o trámite 
de aprobación provisional en sede municipal e, logo deste hanse remitir á Consellería para a 
evacuación do dito informe, podendo aquela, antes de nada, proceder a efectuar un requirimento 
de subsanación [art. 86.1.d), terceiro parágrafo] análogo ao que se articula no caso da 
aprobación do PGOM. 

 

6.1.5.5.4. Tramitación do planeamento secundario 
 

1. A aprobación dos Plans Parciais e Especiais previstos no planeamento xeral suxéitase 
(art. 86, substancialmente) a un procedemento simplificado en relación co arquetípico do 
PXOM: aprobación inicial; información pública e paralelos sometemento a informe da 
Administración autonómica e sectorial e notificación individualizada aos propietarios, 
entendéndose por tais os que figuren no Rexistro da Propiedade e no Catastro [art. 86.1.a), in 
fine]; e, novedosamente –aquí non son necesarios nin o informe da Consellería do ramo nin a 
aprobación provisional [art. 86.1.d), último parágrafo]-, aprobación definitiva polo Concello 
[pero con previa repetición da información pública se se produce “un cambio substancial do 
documento”: art. 86.1.e)]. 
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O planeamento de desenvolvemento de iniciativa pública suxéitase a un procedemento 
eventualmente simplificado, previa declaración de urxencia polo Consello da Xunta (art. 91). 

2. Os Estudios de Detalle suxéitanse a unha tramitación máis sinxela aínda, como era xa 
tradicional: aprobación inicial, información pública por vinte días, e –aquí non se prevé a 
notificación individualizada a titulares de dereitos, a diferencia doutras lexislacións, por caso, a 
andaluza- aprobación definitiva (art. 86.2). 

3. Nos instrumentos de iniciativa particular, os prazos táxanse con xeito: máximo de tres 
meses para a aprobación inicial do planeamento secundario, se non procede a súa suspensión; 
pero o silencio ten aquí un efecto negativo (art. 90.1); seis meses para a definitiva, dende a 
aprobación inicial, unha vez superados os trámites intermedios; só tres, no caso dos Estudios de 
Detalle (art. 90.2). Agora ben, aínda que o silencio en resolver expresamente, neste caso, ten 
efecto positivo –“quedarán aprobados definitivamente”-, se esixe para iso que, previamente, se 
tivese realizado a información pública e se obtivesen os informes preceptivos en sentido 
favorable (art. 90.2, in fine). 

  

6.1.5.5.5. Efectos da aprobación dos Plans 
 

Son os tradicionais do noso Dereito Urbanístico (arts. 97-101): a executividade dos mesmos, a 
lexitimación expropiatoria e a publicidade –con esa especial proxección nas cédulas e 
certificacións urbanísticas (art. 100.3) 

Enlaza con eles o réxime sobrevido que corresponde aos elementos construídos xa antes que, co 
novo Plan, resultan nalgún grao desconformes con el, isto é, o réxime coñecido como de fóra de 
ordenación, respecto do cal a LOUG (art. 103) contén unha específica previsión remitindo ao 
propio planeamento a posibilidade de flexibilizar o tradicional réxime no caso de só “parcial 
incompatibilidade” –concepto que non se precisa-, unha nova función adicional a complementar 
agora polos PXOM, pois, e reducindo ao mínimo as posibilidades de actuación no caso de “total 
incompatibilidade” –que tampouco se define nin precisa- entre aqueles e o Plan (apartado 2).142 

Tamén teñen interese os preceptos adicados a definir o concepto de “revisión” (art. 93.2) e o 
residual de “modificación” (art. 93.3), en parte tributarios da xurisprudencia que perfilou ambos 
conceptos. 

 

 

                                                 
142 Xa que logo, o PXOM entendeu que era preciso regular detidamente todas as situacións, e así se fai na Normativa 
Urbanística (Título II, Capítulo 2.7. Réxime Transitorio, artigos 2.7.20 e ss.) 
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6.1.5.6. A execución do Planeamento 

 

1. Cómpre comezar por advertir que, sen dúbida, ésta é a materia regulada de modo máis 
coherente e co máis alto nivel técnico normativo, á par que co maior respecto cara á autonomía 
municipal, dentro dos bloques fundamentais da LOUG.  

Pois ben, aínda que o Título IV da LOUG –a diferencia doutras Leis coetáneas- non empeza 
(Capítulo I) definindo que se entende por execución do planeamento, é obvio, que, dunha 
interpretación sistemática do texto legal, despréndese que sería aplicable aquí análoga 
definición, por exemplo, á recollida na LSM, case ao mesmo tempo : “os procesos dirixidos a 
materializar sobre o terreo as determinacións dos Plans (...) e en especial aqueles de 
urbanización e edificación dos terreos, destinándoos efectivamente aos usos previstos ou 
permitidos” (art. 71.1 LSM). 

2. As formas de xestión da actividade pública de execución do planeamento serán todas as 
admitidas pola lexislación de réxime xurídico e de contratación das Administracións públicas 
así como pola lexislación de réxime local, o que se proxecta, entre outras modalidades, en 
“sociedades urbanísticas” “de capital integramente público”, ou mixtas, “consorcios 
urbanísticos”, Mancomunidades ou Agrupacións comarcais de Municipios para a xestión de 
servizos urbanísticos, delegacións de competencias noutras Administracións, etc. 

3. A nova Lei galega configura tamén explicitamente (arts. 109, 123 e 126) como 
“presupostos” para a actividade de execución tanto o previo establecemento da ordenación 
pormenorizada propia da clase de solo sobre a que se actúe canto a previa delimitación dos 
ámbitos territoriais a que se vai a acotar a actuación e canto á definición da modalidade de 
xestión urbanística, entendida como o preciso conxunto de procedementos a través dos cales 
hase levar a cabo a transformación do solo. Isto, en realidade, no caso das “actuacións 
urbanizadoras”, que son as que implican execución integral das determinacións do planeamento, 
e, polo tanto, o suposto prototípico de execución do planeamento, a regra xeral (art. 123.2).  

Naturalmente, seguen contemplándose as excepcións a esta regra, como son a “execución 
directa dos sistemas xerais” e as “actuacións illadas” (art. 123.2, segundo inciso); éstas últimas 
identifícanse no art. 124 con procedementos “en solo urbano”.  

“Facer posible a execución de elementos concretos previstos polo planeamento. A obtención 
dos terreos necesarios realizarase mediante a aplicación dos mecanismos previstos no artigo 
166.1 da presente lei.” 

Con relación especificamente ás actuacións urbanizadoras, tamén son presupostos legais da 
execución a organización temporal da mesma (art. 128), a delimitación dos polígonos a que se 
circunscribe a execución (art. 123.1), a previa determinación do sistema de actuación (art. 127) 
e, loxicamente, tamén se contempla -nos supostos en que fose pertinente- a aprobación do 
correspondente proxecto de urbanización como requisito previo para a actividade de execución. 
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4. A “distribución equitativa de cargas e beneficios” -primeiro obxectivo sinalado no noso 
dereito para a actividade de execución mediante os respectivos procesos- ou, para ser exactos, o 
procedemento da reparcelación que é o seu vehículo clásico, regúlase –con mellor técnica e 
localización que na coetánea LSOTEX, -onde aparece desprazada- no Capítulo IV (arts. 115-
122), recollendo en certo modo o concepto tradicional deste aspecto da execución xurídica do 
planeamento. Ese bloque normativo compleméntase, en certo modo, coa definición dos 
polígonos excedentarios e deficitarios (arts. 129-130), a través da cal se posibilita que o 
Concello poida intervir para asegurar o equilibrio entre todos os polígonos e o dos propietarios 
de cada un de eles en relación cos dos restantes, sempre por referencia a unha mesma área de 
reparto. 

Convén ter presente que o Capítulo II do Título IV (arts. 111-112) regula unhas áreas de reparto 
só previstas para o solo urbanizable ou urbano non consolidado e que están ligadas ao cálculo 
do aproveitamento referencial que servirá de peza clave ao servizo de tal equidistribución: á 
área de reparto correspóndelle un determinado coeficiente unitario de edificabilidade, 
aproveitamento tipo, que será a referencia para a equidistribución de todas as actuacións 
incluídas na dita área; as cargas e os beneficios que se repartiran de xeito equitativo (arts. 115-
121) no seo de cada comunidade reparcelatoria –equidistribución interna- partirán, así, da dita 
referencia (art. 113) –equidistribución previa ou externa-. 

Dende a perspectiva do planificador urbanístico, a LOUG impón un especial esforzo para 
xustificar os coeficientes de ponderación que se establezan para os efectos de homoxeneizar os 
aproveitamentos en cada área e poder calcular o aproveitamento tipo (art. 113.3), aínda 
eventualmente (art. 113.4) pode chegar a non ser necesario que o PXOM determine o 
aproveitamento tipo –cando estean suficientemente equilibrados en cargas e beneficios os 
distintos polígonos da área-. 

5. Destaca tamén o alcance que reviste o deber de sufragar os custos das obras de 
urbanización tal como queda precisado polo artigo 132. 

6. Non obstante, convén retomar o punto de partida que aparece no Capítulo V, relativo ao 
desenvolvemento mediante polígonos, onde, ademais de recordar o concepto destes ámbitos, e 
prefixar algunhas regras substantivas para a delimitación, alúdese ao procedemento para levala a 
cabo –incluíndoa no “Plan que conteña a ordenación detallada”-, todo iso en consonancia coa 
tradición xurídica precedente. E inmediatamente despois (Capítulo VI) regúlanse os “sistemas 
de actuación”, que conservan, pois, a terminoloxía histórica, sistemas a través dos cales 
“desenvólvense os polígonos” (art. 126.1). 

A execución por iniciativa privada –“sistemas de actuación indirectos”, na nova terminoloxía- 
nos polígonos vaise levar a cabo polo sistema de compensación normalmente, aínda que tamén 
poderá efectuarse por concerto –unha simplificación do anterior- ou por concesión de obra 
urbanizadora –a inserción no Dereito galego da técnica do axente urbanizador non propietario- 
mentres que a execución por iniciativa pública -salvo obras públicas ordinarias como obxecto 
exclusivo e eventualmente a obtención de sistemas xerais- discorrerá polos sistemas de 
cooperación e expropiación (art. 126.2) –“sistemas de actuación directos”-. 
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Da redacción do correspondente precepto legal [art. 127.1] parece que se senta a regra da 
elección indiferenciada pola Administración –elección que deberá materializarse no instrumento 
que “conteña a ordenación detallada”, aínda que logo poderá cambiarse mediante procedemento 
ad hoc (art. 127.2)-; isto é, abandónase definitivamente a preferencia legal polos sistemas 
privados posto que, dos factores a ter en conta por aquela, non se deriva ningún 
condicionamento claro nese sentido. 

Non obstante, a opción por un sistema público require tanto unha convincente motivación como 
unha asunción de compromisos técnicos e económicos, o que pode favorecer a opción polo 
sistema de compensación. 

7. En canto ao sistema de concesión de obra urbanizadora (arts. 161-164), a propia LOUG 
defíneo como (art. 161.1): 

“Un sistema de actuación indirecta no que o municipio outorga ao axente urbanizador 
ou concesionario a realización das obras de urbanización, procedendo este á 
distribución dos beneficios e cargas correspondentes, obtendo a súa retribución en 
terreos edificables ou en metálico conforme ao convido co municipio.” 

Un exame do seu réxime legal conduce a comprobar que se incorporou ao seu través o coñecido 
como axente urbanizador alumeado pola lexislación valenciana en 1994, pero que aquí se 
mellora pese ao sintético da mesma, no que atinxe á súa regulación básica, conseguindo, entre 
outros resultados, acomodala á lexislación básica estatal en materia de contratación pública e 
superando as dúbidas manifestas que, por exemplo, o Tribunal Superior de Xustiza da 
Comunitat Valenciana viña mantendo a propósito da incompatibilidade entre esta e aquela (art. 
162.1, segundo inciso). 

Tamén aquí –como ao mesmo tempo na LOUA ou un pouco antes na LSM- o precitado axente -
un terceiro non propietario, proveniente maiormente da empresa de obra pública- irrompe non 
como novo titular do monopolio da actividade de transformación do solo –diferenciándose así 
do modelo valenciano, castelán-manchego e, con matices mínimos, estremeño- senón como 
engadido acicate para a dilixencia dos propietarios, que estarán agora obrigados a articular unha 
maioría suficiente para a xestión, en prazos razoables, baixo a ameaza de ter que competir con 
aquel ou incluso ser desprazados por el, se non alcanzaron antes aquel obxectivo. 

En efecto, unha vez transcorrido o prazo de dous anos dende a aprobación definitiva do 
planeamento detallado que ordene o polígono, poderá activarse este sistema ben de oficio ben a 
iniciativa de terceiro, propietario ou non (art. 161.2). 

Pero antes dese prazo, non sen prexuízo de que, por incumprimento de algún dos prazos 
específicos para a posta en marcha do sistema de compensación, por caso, poidan activalo 
algúns dos propios propietarios afectados polo incumprimento ou a desidia do resto (art. 160.1). 

8. O sistema de compensación regúlase nos arts. 154 e seguintes, con matices relevantes 
en relación á súa versión tradicional: agora os propietarios, agás que estean todos de acordo, ou 
haxa só un, que tome a correspondente decisión en prazo –hipótese no que o normal será o 
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sistema de concerto (arts. 150-153), articulado xeralmente mediante sociedade mercantil con 
capital repartido entre todos os propietarios-, deberán canalizar o exercicio do seu dereito a 
transformar os seus terreos presentando unha iniciativa para o establecemento deste sistema –
aportando estatutos para a xunta e bases de actuación- sempre que agrupen ao 50% da superficie 
dos terreos afectados (art. 155.1).  

O procedemento de aprobación poderá resultar prescindible se o Concello tivese previamente 
aprobado uns modelos ao efecto e foran sometidos á información pública e publicación 
correspondentes, en cuxo caso bastará con que os propietarios que superen o 70% da superficie 
afectada consintan na aplicación dos mesmos en documento público (art. 155.2, segundo 
parágrafo).  

Ten interese especialmente o réxime da substitución deste sistema, que aparece curiosamente 
repartido, por un lado, no art. 128, onde o sistema a elixir para continuar o proceso urbanizador 
cando se promova o cambio de oficio –ante incumprimentos sobrevidos no proceso- será algún 
dos directos –sen prexuízo de que os propietarios “cumpridores” conserven os seus dereitos 
urbanísticos-e, por outro lado, no art. 160, onde o sistema substitutivo, cando se inste por 
propietarios dispostos a actuar -no arranque mesmo do proceso que de outro modo seguiría sen 
activarse-, poderá ser tamén un daqueles ou o de concesión de obra urbanizadora –é dicir, estes 
asumirían daquela o papel de axente non propietario-. 

9. O sistema de cooperación (arts. 134 e seguintes) presenta escasas novidades, que non 
exceden dos matices -a diferencia do que sucedeu co sistema homónimo no Dereito andaluz, 
onde se aproximou a un certo sincretismo entre o tradicional sistema do mesmo nome e o de 
execución forzosa alumeado pola primeira LFOTU e logo acollido pola LMPTSU, sen excesivo 
éxito práctico en ningún de ambos casos-.  

10. O chamado sistema de expropiación (arts. 140 e seguintes) presenta no texto da LOUG 
–aínda que non só aquí- a particularidade de que, en realidade, non é un verdadeiro sistema de 
actuación senón que tan só resolve a transferencia da titularidade dos terreos do polígono. Pese á 
dicción literal do apartado 3 do art. 140, é máis acertado ao tenor do art. 141 onde queda claro 
que, para “os fins de urbanización e edificación previstos no planeamento”, pasarase pola 
Administración expropiante a utilizar “as formas de xestión que permita a lexislación de réxime 
local aplicable”, e, entre elas, por certo, a encomenda directa daquelas tarefas ás sociedades 
instrumentais que encontran agora no art. 125 un anovado réxime legal para flexibilizar a súa 
constitución e funcionamento. 

11. Este Título da LOUG complétase –no que atinxe á temática estricta de execución- con 
referencias ao réxime das obras públicas ordinarias (en gran medida, as “actuacións illadas” do 
art. 124), ao das actuacións edificatorias, contempladas no Capítulo I do Título VI (arts. 188-
193) –coa importante novidade de articularse un mecanismo sancionatorio para desprazar ao 
incumpridor do deber de edificar e substituílo por un terceiro, mediante concurso-, e, en fin, ao 
réxime de obtención das dotacións públicas (arts. 165-170). 
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A particularidade máis específica respecto a este último punto consiste na recuperación do 
sistema de cesión de viais e unha simplificación dos modos de obtención de terreos dotacionais 
para a execución do planeamento no SNR (arts. 171-173). 

 

6.1.5.7. Disciplina urbanística 

Baixo esta rúbrica, pódense agrupar diversos capítulos do Título VI da nova Lei galega. 

 

6.1.5.7.1. Intervención previa 
En primeiro lugar, establécese o réxime de intervención previa na edificación e uso do solo a 
través do mecanismo tradicional, do sometemento a previa licencia (arts. 194-198), que se 
pretende reforzar coa esixencia ás compañías subministradoras de servizos de verificar a previa 
obtención das licencias de obras e de primeira ocupación, respectivamente, antes de contratar 
provisional e definitivamente cos particulares a prestación dos seus servizos (art. 194.3) 

En principio, a este réxime van quedar sometidos particulares e Administracións públicas 
distintas á municipal, coa excepción de determinadas obras autonómicas, fundamentalmente 
cando concorra “urxencia” ou “excepcional interese público”, en cuxo caso o parecer da 
Administración promotora prevalecerá no suposto de desconformidade co planeamento 
municipal, encarreirándose daquela a tramitación correspondente pola vía do art. 198.2, análogo 
ao art. 244 TRLS-1992, e que, ao igual que vén postulando en relación con este a 
xurisprudencia, será obxecto dunha interpretación restrictiva.  

Regúlase o procedemento de outorgamento das licencias en termos igualmente tributarios do 
noso Dereito histórico (arts. 195-197), coa configuración dun silencio administrativo positivo 
(enténdense outorgadas transcorridos tres meses dende a súa solicitude –apartado 5 do art. 195-) 

 

6.1.5.7.2.  Intervención posterior á realización de actos contrarios á orde urbanística 
 

1. As medidas de reacción que articula a LOUG son as tradicionais do noso Dereito 
Urbanístico e desagréganse nos dous grandes grupos das restauradoras e das sancionadoras. 

As primeiras regúlanse nos arts. 209 a 215. 

No caso de actuacións en execución, o tradicional paro ou suspensión das mesmas encamiñarase 
agora polo procedemento do art. 209.2. 

É de resaltar a competencia xenérica que se atribúe a Administración autonómica para 
subrogarse no exercicio das competencias municipais se o Concello non reacciona ante o que 
aquel “apreciase” como “infracción urbanística grave ou moi grave” (art. 215); pero o é máis 
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aínda o mantemento como competencia exclusiva e excluínte do Conselleiro do ramo a 
potestade (art. 213) de reaccionar fronte a actos de uso do solo que afecten a terreos dotacionais 
–incluso de carácter local-. 

Polo demais, o contido substantivo da suspensión cautelar é o tradicional: non só a efectiva 
paralización das obras senón, eventualmente, a orde de retirada de materiais, etc., e incluso o 
precinto dos accesos ao local (art. 209.1 e 2). 

Regúlase despois o procedemento de legalización das obras como tal, en termos tradicionais 
(art. 209.3). Sobre o procedemento-tipo, efectúanse matices para a reacción fronte a actuacións 
xa terminadas (art. 210). E, a continuación, regúlase a especificidade da reacción no caso de 
actuacións dotadas de cobertura con título administrativo ilegal, diferenciando que estean ou 
non aquelas en execución (art. 212). 

2. En canto ás medidas sancionadoras como tais (arts. 216-223), apréciase un certo 
esforzo, realizado polo texto legal para cumprimentar as esixencias do principio de legalidade 
das infraccións e sancións administrativas á luz da súa ríxida interpretación polo Tribunal 
Constitucional: defínense as infraccións urbanísticas [art. 216 en relación co 217], os suxeitos 
responsables (art. 219), os criterios para asignación das sancións pecuniarias (art. 220), a 
coñecida regra do comiso do beneficio económico do infractor (art. 220.5), etc.  

Xunto a todo isto, que non se desvía da regulamentación tradicional, merece tamén destacarse a 
previsión de circunstancias agravantes ou atenuantes (art. 220.2), como modificativas da 
responsabilidade, e, en canto a pautas para o procedemento sancionador, el art. 223 se remítese 
máis ou menos implicitamente ás respectivas lexislacións administrativas.  

 

6.1.5.7.3. Deber de conservación, ordes de execución e ruína 
 
Neste apartado, puido producirse no Dereito galego unha verdadeira revolución silenciosa, a 

través dunha regulación tributaria dunha tendencia xa decantada no Dereito Comparado, se ben 

non chegou a cristalizar, como se verá.  

E é que se partía dun amplo agrandamento –polo menos, nunha primeira aparencia- do contido 
básico do deber de conservación a través dunha redefinición do mesmo [art. 9.3 LOUG], cuxa 
clave residía en situar o valor de substitución do inmoble como parámetro de referencia para, 
con relación a el, fixar o límite –en forma de porcentaxe sobre dicho valor- a partir do cal se 
entendería excedido o dito contido básico normal dese deber –tipicamente, con ocasión da 
imposición de determinadas obras-. 

Antes de chegar ao peche da dita nova formulación legal, hai que apuntar tamén que, neste 
mesmo bloque normativo da LOUG, regúlanse moi sucintamente (art. 199.2 a 4), as ordes de 
execución a través das cales a Administración pode esixir aos propietarios o cumprimento de tal 
deber, e se incorporan ao Dereito galego, tras o seu acollemento no veciño Dereito asturiano 
(art. 38.1 LSAS, segundo parágrafo), as técnicas preventivas no mesmo sentido hoxe 
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xeneralizadas no moderno Dereito autonómico (inspeccións periódicas de edificios). Non 
obstante, o texto legal si é máis amplo na regulación dunhas ordes específicas (art. 203), as 
destinadas a actuar en defensa do mesmo obxectivo pero cando se trate de solo rústico e de 
núcleo rural, hipótese na cal a particularidade máis destacada é que o Conselleiro tamén pode 
actuar e dictar as súas propias ordes, nova manifestación congruente coa teleoloxía 
proteccionista do medio rural que inspira constantemente á LOUG.  

E, por último (art. 201), regúlase o réxime legal dos supostos de ruína, practicamente herdando 
a configuración dos tres tradicionais na precedente LSG. De aquí, precisamente, o que se diga 
que a revolución silenciosa que, neste aspecto, levaron a cabo outros Dereitos autonómicos, non 
cristaliza neste, pois, para culminala, dando sentido e efectividade práctica ao enunciado do art. 
9.3 antes visto, a ruína económica debía redimensionarse en paralelo, de modo que o punto de 
referencia para determinala non fose a ser xa o valor actual senón o de renovación ou 
substitución do inmoble. 

Sen embargo, polas razóns que fosen, o texto do proxecto enviado ao Parlamento Galego xa era 
este, en virtude do cal a ruína económica concorrería sempre que se superara o 50% do valor 
actual do inmoble por causa das obras a realizar: é dicir, o mesmo suposto legal que antes, que, 
pola súa propia natureza, prevalece e é operativo antes e en todo caso que o anovador postulado 
pola reforma, segundo apunta o tan citado art. 9.3. O réxime legal da ruína queda 
definitivamente, polo tanto, igual que antes, se ben mantendo unha contradicción co tenor do 
art. 9.3 –algo similar ao que sucede no Dereito asturiano, se ben alí a amentada contradicción 
produciuse ao cambiarse a reelaborada regulación da ruína económica aceptando unha emenda 
de adición-. 
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6.1.5.8. As novedades introducidas no Dereito urbanístico galego pola Lei 
15/2004, de 29 de decembro. 

 

6.1.5.8.1. Introducción    
 
O marco legal, estudado en apartados anteriores, vixente ao comezar os traballos de elaboración 
do PXOM, sufriu unha reforma ao aprobar o Parlamento Galego a Lei 15/2004, de 29 de 
decembro. Esta modificación legal, que en todo caso non supuxo ruptura algunha co modelo 
xurídico-urbanístico definido na Lei 9/2002, alcanzou a varios aspectos da LOUG, e supuxo, en 
última instancia, a flexibilización do sistema de planeamento e os procedementos aprobatorios 
das distintas figuras, a remoción de obstáculos indebidos para a iniciativa privada de actuacións 
urbanísticas ou a clarificación de extremos aparentemente dubidosos na versión inicial, que 
puideren suscitar interpretacións diversas e, polo tanto, inseguridade xurídica, tan perniciosa no 
sector.  

O PXOM, como non podía ser menos, foise adaptando durante o seu proceso de elaboración a 
este novo marco legal, resultante da reforma operada pola Lei 15/2004, cuxas principais 
novidades en materia de planeamento urbanístico xeral, recollemos nas seguintes páxinas.  

 
6.1.5.8.2. Modificacións puntuais na regulación do planeamento urbanístico. 
 

Figuras de planeamento 

 
En canto ao elenco das figuras que conforman o sistema de planeamento galego, as 
modificacións máis subliñadas son a configuración dun novo tipo de Plan Especial para a 
Protección en solo urbano consolidado e a admisibilidade dun Plan Especial do Medio Rural de 
ámbito inferior ao ata agora contemplado, coa finalidade de viabilizar actuacións específicas de 
desenvolvemento na área de expansión dos núcleos. A estas e outras levísimas alteracións do 
sistema de planeamento faise referencia máis adiante. 

 
6.1.5.8.3. Determinacións substantivas do planeamento xeral 
 
Como é sabido, de acordo co artigo 53.1 LOUG, as principais determinacións substantivas de 
carácter xeral que debe contemplar todo PGOM aparecen encabezadas polas relativas á 
“clasificación” e “categorización” de todos os terreos comprendidos no termo municipal, se ben, 
os mesmos poden quedar asignados a todas as clases e categorías legalmente definidas ou só a 
algunhas. 
 
Pois ben, neste plano, introduce algunha modificación puntual a reforma legal, en congruencia 
cos obxectivos explicitamente proclamados de adecuarse perfectamente ao marco legal básico 
estatal –sobrevidamente distinto ao vixente ao tempo de promulgarse a LOUG- e de 
perfeccionar os mecanismos tendentes á creación de solo urbanizado do modo máis racional e 
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sostible. Pero tamén algunha máis cunha fundamentación allea a aqueles, segundo veremos 
inmediatamente. 
 
 
Suposto clasificatorio imperativo para asentamentos residenciais surxidos á marxe do 
planeamento 
 
 
Non obstante, e como nova Disposición Transitoria Decimoterceira, ademais das matizacións 
destinadas a ter vixencia máis permanente, a reforma legal introduce un suposto singular, que 
incide, sen dúbida, no plano das determinacións xerais substantivas do PGOM, suposto no que é 
imperativa a clasificación dos terreos como solo urbanizable –excepcionando así a regra 
tradicional de que esta clasificación é discrecional para o planificador urbanístico-. Convértese 
en acto regrado ao clasificar como solo urbanizable, en relación cos terreos sobre os que 
radiquen “asentamentos de vivendas surxidos á marxe do planeamento urbanístico” antes da 
entrada en vigor da lei “que non estean integrados na malla urbana nin reúnan as características 
propias dun núcleo rural tradicional”. 
 
A delimitación do sector tamén atopa agora, na reforma legal, algún parámetro a que aterse de 
modo regrado: “a) o ámbito do sector deberá estar ocupado pola edificación, ao menos, en dúas 
terceiras partes dos espazos aptos para a mesma, de acordo coa ordenación que o Plan estableza. 
En ningún caso poderá afectar a terreos que teñan que incluírse en solo rústico de protección de 
costas, de augas ou de espazos naturais, segundo a presente lei.” 
 
Pero o suposto singular inclúe tamén a previsión da tipoloxía edificatoria, a remisión ao PGOM 
da facultade de ata suprimir os estándares dotacionais mínimos e a reserva para vivendas 
protexidas e o recoñecemento a favor dos propietarios do 100% do aproveitamento tipo, co que 
non terán deber de cesión de aproveitamento lucrativo: 

 
“b) A tipoloxía das edificacións será a de vivenda unifamiliar cunha altura 
máxima de dúas plantas.  
 c) O Plan poderá reducir ou eliminar xustificadamente as reservas de solo 
para dotacións públicas e para vivendas suxeitas a algún réxime de 
protección pública establecidas pola presente lei. 
 d) O aproveitamento urbanístico dos propietarios será o correspondente ao 
100% do aproveitamento tipo». 

 
  
 
Matización na definición do solo urbanizable delimitado 
 
A primeira das modificacións desta natureza non suxeita a unha vixencia transitoria afecta 
levemente á definición da categoría de solo urbanizable delimitado ou inmediato, que, na nova 
redacción do art. 14.2.a) LOUG queda así: 
 

 «a) Solo urbanizable delimitado ou inmediato, que é o comprendido en 
sectores delimitados que teñan establecidos os prazos de execución e as 
condicións para a súa transformación e desenvolvemento urbanístico». 

 
Comparada coa formulación precedente, obsérvase que se mellora a redacción inicial, de 
maneira que é un solo con relación ao cal o PGOM ha de conter as “condicións” para a súa 
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transformación e desenvolvemento, pero non “condicións para a transformación e o 
desenvolvemento do PGOM”, como rezaba a definición anterior. Desta maneira, resáltase a 
realidade de que esta categoría de solo urbanizable se pode desdobrar validamente en dúas, 
unha, a xenérica, a máis equiparábel ao tradicional solo urbanizable programado do Dereito 
estatal vixente en Galicia ata a LSG, e outra, a máis específica, que si contén todas as 
determinacións, tanto as xerais como as detalladas, a fin de viabilizar o proceso de 
transformación física e xurídica dos terreos a partir do mesmo momento de entrada en vigor do 
PGOM, sen necesidade de esperar ao Plan Parcial [art. 57.1.e) LOUG]. 
 
Con todo, máis relevante resulta a supresión do inciso que se engadía antes, en virtude do cal 
haberían de categorizarse así os terreos contiguos ao solo urbano que o PGOM considerara 
idóneos para a súa urbanización: a marxe de manobra do planificador queda máis ampliado, 
entre outras razóns, para ponderar se o procedente é utilizar o segundo criterio de clasificación 
de solo urbano sobre eses terreos –o da consolidación pola edificación en, como mínimo, as 
dúas terceiras partes do perímetro delimitado ao efecto [art. 11.1.b) LOUG], xa que onde, 
precisamente, pode ser máis operativo é no caso de espazos contiguos ao solo urbano. 
 
 
 
Explicitación do suposto residual de clasificación de solo rústico 
 
1. A segunda modificación neste mesmo plano e de máis calado xurídico, é a que introduce un 
suposto teoricamente adicional no listado dos conducentes á clasificación dun terreo como solo 
rústico, a nova letra e) do artigo 15: 
 

 «e) Os terreos que o Plan Xeral ou os instrumentos de ordenación do 
territorio estimen inadecuados para o desenvolvemento urbanístico en 
consideración aos principios de utilización racional dos recursos naturais ou 
de desenvolvemento sostible». 

 
Na Exposición de Motivos, alúdese á inserción deste novo inciso cando se explica cómo se 
quixo tamén a reforma legal buscar a perfecta adecuación ao marco legal estatal dimanante da 
Lei 10/2003, de 20 de maio (IV, 4º parágrafo), obxectivo que agrupa xunto con outros aos que 
asigna a rúbrica común de novas medidas relativas ao medio rural e, particularmente, ao solo 
rústico. 
  
En certo modo, con este criterio engadido preténdese visualizar expresamente a marxe de 
manobra suplementaria de que dispón o planificador para clasificar solo rústico sen que 
concorran no mesmo valores obxectivos que esixan a súa preservación, solo rústico que será 
“común” ou “ordinario” en contraposición aos outros, “protexidos”, pero que, ante todo, o será 
porque non fará falla a súa incorporación tampouco ao proceso de urbanización, se se parte de 
que este terá que estar baseado en consideracións racionais, non xa só da racionalidade esixible 
na utilización do solo como un recurso natural máis que é –e soporte ou cobertura á súa vez 
doutros- senón da racionalidade na ponderación das necesidades reais de producción de novo 
solo urbanizado en consonancia coa evolución dos datos demográficos, de movementos 
migratorios, de previsión de establecemento de determinados centros de atracción de fluxos 
poboacionais, etc., etc. 
 
2. Pois ben, visto así, parece que este inciso non supón unha ampliación ex novo do listado 
preexistente, senón que xa estaba nel –ou, máis ben, nunha interpretación sistemática do mesmo 
en conexión co conxunto da LOUG- de modo implícito, o cal non evita o que a súa inserción 
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expresa agora teña que ser valorada favorablemente polo que ten de definitiva clarificación da 
seguridade xurídica ao respecto e erradicación dalgunha polémica subsistente. 
 
Para fundamentar esta tese, o PXOM baséase nos seguintes argumentos. 
 
3. En primeiro lugar, a LOUG configura o solo urbanizable non delimitado (SUNDEL) ou 
“diferido” como unha categoría residual en relación co solo efectivamente clasificado como 
urbanizable polo PGOM. 
 
Pero esta categoría de solo urbanizable rexeita conceptualmente a súa configuración como 
xenérica categoría residual da operación clasificatoria, de modo que, eventualmente, fora a 
preceptiva para todos aqueles terreos que non houbesen de clasificarse como SU ou SNU nin 
SUble nas outras dúas categorías non só en relación con o SUble senón en relación coa 
totalidade da superficie do territorio. A lexislación galega –en sintonía coa tendencia 
amplamente maioritaria do Dereito autonómico- configura a este SUNDEL como unha 
categoría eventual que poderá ou non ser pertinente, pois o planificador, antes, haberá de 
ponderar a súa procedencia en función de diversos factores concorrentes no Municipio, entre 
eles as esixencias dun “desenvolvemento sostible do territorio e da súa poboación, para 
contribuír a elevar a calidade de vida da poboación” [art. 4.e) LOUG], que se proclama así 
mesmo, no pórtico da Lei, como un dos “fins propios da actividade urbanística”, á súa vez, 
proxección concreta de “os principios rectores enunciados nos artigos 45, 46 e 47 da 
Constitución” (art. 4, parágrafo primeiro).  
 
4. E, en segundo lugar: elo sucedía, ademais, cun reflexo simétrico na configuración do suposto 
clasificatorio de terreos como SNU ou, aquí, SR (solo rústico) que atende ao modelo territorial 
elixido especialmente xustificado desde a perspectiva da sostibilidade, como se desprende da 
explícita posibilidade xa aberta desde o preexistente artigo 32.1 LOUG, no que se precisa un 
suposto adicional para categorizar un solo rústico de protección ordinaria: o da inadecuación 
para o desenvolvemento urbanístico, polo alto impacto territorial que implicaría a súa 
urbanización (art. 32.1, segundo inciso), circunstancia que parecía lóxico interpretar en 
conexión co significado desa expresión no sistema da LOUG, de onde resulta que se ven a 
identificar cun desenvolvemento non respectuoso coas esixencias de “calidade e sostibilidade 
ambiental” (art. 61.4). 
 
 
Redefinición e flexibilización na categorización do solo rústico 
 
1. En canto aos criterios de categorización de terreos, deixando de lado as matizacións 
experimentadas pola categorización do solo urbanizable delimitado, as únicas modificacións 
incorporadas pola reforma legal afectan a algunhas categorías do solo rústico. 
 
2. En primeiro lugar, en consonancia con esa ampliación explícita de criterios conducentes á 
clasificación de terreos como solo rústico, introdúcese na categoría do rústico de protección 
ordinaria o solo así clasificado en atención aos principios de utilización racional dos recursos ou 
de desenvolvemento sostible (principio este último, como sabemos, xa explicitamente presente 
antes na LOUG -arts. 4.e) e 61.4-, e, polo tanto, determinante de efectos análogos aos agora 
consagrados): 
 

 (…) no artigo 32, modifícase o contido do número 1 (…), do seguinte 
modo: 
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«1. Solo rústico de protección ordinaria, constituído polos terreos que o 
planeamento urbanístico ou os instrumentos de ordenación do territorio 
estimen inadecuados para o seu desenvolvemento urbanístico, en razón ás 
súas características xeotécnicas ou morfolóxicas, ou alto impacto territorial 
que conlevaría á súa urbanización, os riscos naturais ou tecnolóxicos ou en 
consideración aos principios de utilización racional dos recursos naturais 
ou de desenvolvemento sostible». 

 
3. En segundo lugar, redefínese a categoría do solo rústico de protección agropecuaria, mediante 
a supresión do inciso que obrigaba a incluír nela as superficies de cultivo de máis de 10 
hectáreas libres de cultivo: 
 

 «a) Solo rústico de protección agropecuaria, constituído polos terreos de alta 
productividade agrícola ou gandeira, posta de manifesto pola existencia de 
explotacións que a avalen ou polas propias características ou potencialidade 
dos terreos ou zonas onde se enclaven, así como polos terreos obxecto de 
concentración parcelaria a partir da entrada en vigor da Lei 9/2002 e polos 
terreos concentrados con resolución firme producida nos dez anos anteriores 
a esta data, salvo que teñan que ser incluídos na categoría de solo rústico de 
protección forestal. (…).” 

 
Pero, ademais, e aquí ven o relevante deste punto, flexibilízase a rixidez a que se constrinxía ao 
planificador ao respecto, permitíndolle non xa non categorizar así, senón incluso clasificar 
doutro modo, como solo urbanizable, determinados terreos nos que puidese concorrer algunha 
daquelas circunstancias, precisamente en consonancia coas esixencias dun desenvolvemento 
urbanístico racional: 
 

 “Non obstante, o Plan Xeral poderá excluír xustificadamente desta categoría 
os ámbitos limítrofes sen solución de continuidade co solo urbano ou cos 
núcleos rurais que resulten necesarios para o desenvolvemento urbanístico 
racional, que serán clasificados como solo urbanizable ou incluídos na área 
de expansión dos núcleos rurais, respectivamente.”  

 
4. A mesma flexibilización prodúcese en relación co solo rústico de protección forestal, onde, 
por un lado, se permite agora: 
 

 “Non obstante, os montes veciñais en man común poderán ser cualificados 
como solo rústico de protección forestal ou incorporados polo Plan a 
calquera outra categoría de solo rústico especialmente protexido que se 
estime máis adecuada.” 

 
Pero, sobre todo, permítese a mesma exclusión, e coa mesma fundamentación, que víamos no 
caso de rústico de protección agropecuaria: 
 

 “Excepcionalmente, o Plan Xeral poderá excluír desta categoría as áreas sen 
masas arbóreas merecedoras de protección, limítrofes sen solución de 
continuidade co solo urbano ou cos núcleos rurais, que resulten necesarias 
para o desenvolvemento urbanístico racional». 

 
Obsérvese que, aínda que aquí non se precisa, obviamente o destino de tales terreos excluídos 
será o da clase de solo urbanizable ou a área de expansión do núcleo rural segundo os casos, e 
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iso non só por analoxía co suposto anterior, senón porque, así, conxuntamente, se contemplaba 
para eles na propia Exposición de Motivos da Lei de reforma (II, 7º parágrafo). 
 
5. No caso do solo rústico de protección das augas, prodúcese un cambio de determinación en 
relación con “as correntes de auga de escasa entidade que discorran dentro do ámbito dun sector 
de solo urbanizable” posto que pasarán os respectivos terreos a ter a cualificación 
correspondente a sistema de espazos libres públicos, e, conseguintemente, se suxeitarán ao 
réxime do solo urbanizable, o que flexibilizará a tarefa do planificador e tamén a ulterior xestión 
urbanística. 
 
6. En relación co solo rústico de protección paisaxística, prodúcese unha redefinición do 
mesmo, toda vez que flexibiliza a súa concepción, abandonando o ríxido carácter cuasiregrado 
que revestía na redacción anterior. Pasa a definirse agora como o “constituído polos terreos que 
determine o planeamento urbanístico ou os instrumentos de ordenación do territorio coa 
finalidade de preservar as vistas panorámicas do territorio, o mar, o curso dos ríos ou os vales, e 
dos monumentos ou edificacións de singular valor”. 
 
A clave da redefinición, polo tanto, atópase en que, será o planeamento o que os identifique 
agora, e iso en consonancia coas finalidades descritas, que, á súa vez, haberán de ser finalidades 
previamente definidas e razoadas na Memoria, e deixan de ser, polo tanto, de modo 
imperativamente imposto, determinados terreos só pola circunstancia obxectiva da súa cercanía 
con determinadas vías, e iso en combinación con outros factores de carácter igualmente 
pretendidamente regrado. 
 
 
6.1.5.8.4. Adición doutras determinacións xerais preceptivas e potestativas 
 
1. No apartado doutras determinacións que son incluídas como contido imperativo ou 
potestativo do planeamento, aparecen, en canto ao primeiro, en primeiro lugar e mediante a 
adición do novo apartado 9 do artigo 47, as relativas ao establecemento do “trazado e as 
características das redes básicas de distribución de enerxía eléctrica, abastecemento de auga, 
evacuación e saneamento de augas residuais, telefonía e outras redes, galerías ou canalizacións 
de servizos necesarios.” Xunto a esta inclusión, contémplase a hipóteses de “as novas redes de 
ámbito supramunicipal non previstas no planeamento urbanístico”, respecto das cales, será 
necesario aprobar previamente “o correspondente proxecto sectorial ao amparo da Lei 10/1995, 
de ordenación do territorio de Galicia”. 
 
Pero no mesmo terreo, e máis circunscritas á específica ordenación dos núcleos rurais e do seu 
entorno, non hai que esquecer que tamén se insiren agora como contido imperativo do PGOM, 
en virtude do novo número 4 do artigo 24, as determinacións relativas “ás limitacións necesarias 
para impedir que a edificación na área de expansión poida dificultar a aprobación do futuro plan 
especial de protección, rehabilitación e mellora do medio rural.” 
 
 2. En canto ao contido potestativo que se amplía, deriva, en primeiro lugar, da nova adición do 
número 6 ao artigo 48, en cuxa virtude o planeamento poderá, agora tamén explicitamente, 
“prohibir os tendidos aéreos e prever o soterramento dos existentes” o mesmo número inclúe 
tamén un extremo engadido que non constitúe contido potestativo senón a explicitación do 
deber adicional de soterramento de “as redes de servizos das novas urbanizacións”. 
 
E, en segundo lugar, e en virtude do novo número 4 no artigo 69, pasa a ser igualmente nova 
determinación potestativa do PGOM a de “remitir a ordenación detallada do solo urbano 
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consolidado a un plan especial de protección.” Esta previsión compleméntase coa introducción 
dun trámite autonómico de control previo á aprobación definitiva do devandito novo 
instrumento: “Neste caso, antes da aprobación definitiva do plan especial, deberá recabarse o 
informe preceptivo e vinculante da consellería competente en materia de urbanismo e 
ordenación do territorio nos termos sinalados polo artigo 86.1.d)”. 
 
 
  
6.1.5.8.5. Precisións no réxime dos estándares máximos de aproveitamento lucrativo 
 
Neste apartado, que xoga globalmente como límite á discrecionalidade do planificador, a 
reforma legal introduce mínimas matizacións: 
 
En primeiro lugar, no solo urbanizable delimitado non contiguo ao solo urbano e no solo non 
delimitado de uso residencial, hoteleiro ou terciario, o estándar máximo de aproveitamento 
lucrativo por sector queda referido só á edificabilidade, igual á xa establecida antes, de 0,30 
metros cadrados por cada metro de solo, eliminándose a referencia a un número de vivendas por 
hectárea (art. 46.4 en relación con o 46.3). 
 
En segundo lugar, a efectos do cálculo da superficie edificable, a nova redacción da letra a) do 
artigo 46.6 permite excluír tamén agora a construída “no subsolo con destino a trasteiros de 
superficie inferior a 10 metros cadrados vinculados ás vivendas do edificio”. 
 
E, en terceiro lugar, sen dúbida a modificación máis transcendente, deriva da adición dun novo 
apartado, o 7, ao artigo 46, mediante o cal, virtualmente, se excepciona dos límites establecidos 
con carácter xeral neste, ás actuacións amparadas en determinados instrumentos de ordenación 
do territorio, en congruencia coas especiais características que revisten pola súa propia natureza, 
algúns dos proxectos singulares a contemplar naqueles: 
 

«7. As directrices de ordenación do territorio e os plans territoriais 
integrados aprobados ao amparo da Lei 10/1995, de ordenación do territorio 
de Galicia, poderán establecer os límites de edificabilidade para 
determinadas áreas do territorio, sen suxeición ao disposto nos números 2 e 3 
deste artigo». 

 
 
6.1.5.8.6. Flexibilización no réxime dos estándares dotacionais 
 
 
1. Neste grupo de determinacións que, igualmente, actúan como límite á discrecionalidade do 
planificador, prodúcense, en primeiro lugar, as seguintes modificacións: 
 
 - O estándar do sistema local de espazos libres públicos unifícase para os usos terciario e 
industrial, no 10% da superficie do ámbito respectivo [art. 47.2.b)]; 
 
 - O estándar de aparcamentos de vehículos imponse tamén explicitamente para ámbitos de uso 
terciario, fixándose en 2 prazas por cada 100 metros cadrados, coa obriga de adscribir ao menos 
a quinta parte ao dominio público [novo inciso que se intercala na letra c) do art. 47.2]. 
 
2. Pero, aquí, sobre todo, a modificación máis relevante –non só deste apartado, senón, 
conceptualmente, do conxunto do sistema legal- prodúcese na nova redacción do número 5 do 
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artigo 47, xa que se substitúe o principio que viña a vedar o cambio de cualificación urbanística 
a usos non dotacionais ou asimilados (vivendas protexidas) en relación cos terreos que houberan 
estado previamente afectos a usos docentes, sanitarios, de transportes ou da defensa nacional. 
Agora, ante todo, o principio enúnciase só en relación con terreos previamente afectados a algún 
daqueles usos cando fose de titularidade “pública”; pero, sobre todo, ábrese a porta a calquera 
cualificación urbanística conveniente para o interese xeral, previo convenio entre as tres 
Administracións implicadas –a titular do ben, a autonómica e a municipal-. Como nota 
adicional, o mesmo convenio poderá atribuír aos propietarios dos terreos de referencia “o 100% 
do aproveitamento tipo”, o que anticipa que o sentido último desta reforma legal é o de “facilitar 
a financiamento de infraestruturas públicas”, segundo o mesmo precepto recoñece. 
 
3. Coa finalidade de clarificar perfectamente o encaixe da lexislación urbanística autonómica no 
marco da lexislación básica estatal reguladora da utilización dos bens públicos locais, o apartado 
8 do artigo 47 -que, na súa redacción precedente, incluía un parágrafo en relación co cal se viña 
a configurar un suposto excepcional para a utilización privativa de aparcamentos no subsolo 
público a fin de favorecer o cumprimento dos estándares mínimos de aparcamentos privados, 
excepcionalidade que incluso prevía concesións públicas sen necesidade de concurso- matizou 
extraordinariamente este enunciado legal reducíndoo agora a unha simple remisión ao 
desenvolvemento regulamentario para que sexa este o que precise supostos e condicións para a 
utilización do subsolo público para aparcamentos privados, de maneira que o efecto máis 
relevante ao respecto é que desaparece calquera cobertura legal para excepcionalidades como a 
antes configurada e que, calquera desenvolvemento regulamentario ao respecto non poderá 
senón acomodarse ao réxime xeral de utilización de bens públicos establecido na lexislación 
estatal, básica na materia. Naturalmente, esta reforma produce o efecto adicional de provocar a 
ilegalidade sobrevida daquelas determinacións dalgúns planeamentos en cuxa virtude se 
reproducía a redacción precedente, na medida na que as mesmas pretendían excepcionar o 
réxime legal básico estatal de utilización privativa de bens de dominio público local. 
 
4. Por último, na liña tamén da flexibilización, e aquí especificamente en consonancia co 
favorecemento das políticas de renovación urbana e da súa viabilidade económica, introduciuse 
o novo parágrafo que cerra o número 1 do artigo 49: 
 

 «Aos efectos de aplicar os estándares de reserva mínima de solo para 
dotacións públicas de carácter local e dos límites de edificabilidade, non se 
terán en conta aqueles ámbitos de solo urbano non consolidado que se 
sometan a operacións de reforma interior coa finalidade de obter novas 
dotacións públicas, sempre que da ordenación establecida polo plan non 
resulte incrementada a superficie edificable respecto á preexistente 
licitamente realizada nin se incorporen novos usos que xeren plusvalías; 
neste caso, será necesario obter o informe favorable da Comisión Superior 
de Urbanismo de Galicia». 

 
 
  
6.1.5.8.7. Modificacións que afectan ao réxime de aprobación dos instrumentos de 

planeamento 
 
1. En relación co procedemento aprobatorio do PGOM, modifícase o texto dos números 2 e 3 do 
artigo 85, que quedan redactados como sigue: 
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«2. o concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial e 
seguidamente será sometido ao trámite de información pública, como 
mínimo durante un mes e como máximo durante dous meses, mediante 
anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e en dous dos 
periódicos de maior difusión na provincia. Simultaneamente e durante o 
mesmo prazo, darase audiencia aos municipios limítrofes. Non será precisa a 
notificación do trámite de información pública aos propietarios de terreos 
afectados. 
 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a Administración 
municipal deberá acadar das administracións públicas competentes os 
informes sectoriais que resulten necesarios, que haberán de ser emitidos no 
prazo máximo de un mes, salvo que a lexislación sectorial sinale outro 
prazo. 
 
Simultaneamente, deberá acadar da consellería competente en materia de 
medio ambiente o preceptivo informe ambiental, que será emitido no prazo 
dun mes. Transcorrido este prazo sen que se comunique o informe acadado, 
poderá continuarse o procedemento de aprobación do plan». 

 
Consecuentemente, as alteracións producidas redúcense a que o anuncio a publicarse nos dous 
periódicos de más difusión non debe reproducirse xa en dous días consecutivos; e a que se 
harmoniza o procedemento coas esixencias da lexislación ambiental de maneira que se articula 
un trámite de informe previo pola Administración sectorial correspondente, en paralelo co 
trámite de coordinación interadministrativa aberto coa solicitude de informe a todas as demais 
Administracións con competencias concorrentes. 
 
2. Enlazando coa filosofía da flexibilización e a axilización na tramitación do planeamento, se 
simplifica o procedemento aprobatorio de determinadas modificacións do PGOM, exonerándoas 
do informe previo á aprobación inicial pola Consellería do ramo (novo parágrafo engadido tras 
o número 4 do artigo 93): 
 

«As modificacións do planeamento xeral que non impliquen nin a 
reclasificación de solo, nin o incremento da intensidade de uso dunha zona, 
nin alteren os sistemas xerais previstos no planeamento vixente, non 
precisarán obter o informe previo á aprobación inicial a que fai referencia o 
artigo 85.1 da presente lei». 

 
3. Finalmente, a modificación de maior calado neste terreo é a que abre a porta ao procedemento 
de delegación nos Concellos da potestade para aprobar definitivamente o planeamento nos casos 
nos que, segundo a LOUG, corresponde á Xunta, o que se instrumenta mediante a Disposición 
adicional primeira da Lei de reforma. 
 
 
6.1.5.8.8.  Xestión urbanística: os mínimos reaxustes da reforma legal 
 
No esquema deseñado pola LOUG neste bloque normativo, a reforma legal introduce meros 
reaxustes ou retoques mínimos que perfeccionan a regulación e serven máis eficazmente aos 
obxectivos xerais da mesma pero que, por suposto, non alteran no máis mínimo as liñas mestres 
do devandito esquema. 
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1. Así, en primeiro lugar, e aínda que afastado formalmente do Título en que se regula 
propiamente a xestión urbanística, o novo número 5 engadido ao artigo 24 ten unha indiscutible 
incidencia no ámbito de tal xestión, se ben se liga ao suposto, configurado pola propia reforma 
legal, do desenvolvemento e execución dos novidosos Plans Especiais para operacións integrais 
nas áreas de expansión no núcleo rural: 
 

«5. no suposto de execución de plans especiais que desenvolvan operacións 
de carácter integral sobre unha área de expansión do núcleo rural, ademais 
das obrigas establecidas no apartado anterior, os propietarios do solo estarán 
obrigados a ceder obrigatoria, gratuitamente e libre de cargas á 
administración municipal o solo correspondente ao 10% do aproveitamento 
urbanístico da devandita área. A administración actuante non terá que 
contribuír aos custos de urbanización dos terreos nos que se sitúe o 
devandito aproveitamento, que haberán de ser asumidos polos propietarios». 

 
Pero, en definitiva, con iso non se fai senón, impoñer o deber de cesión dunha porcentaxe de 
aproveitamento lucrativo, neto, a favor da Administración actuante –normalmente, a municipal, 
claro-, en paralelo co deber que teñen os propietarios do solo urbanizable. 
 
2. Engádense dous novos números 4 e 5 no artigo 108, co seguinte texto: 
 

«4. En caso de actuacións urbanísticas promovidas por outras 
administracións públicas con destino exclusivamente á construcción de 
vivendas de promoción pública o de equipamentos públicos ou á creación de 
solo para facilitar a implantación de industrias e outras actividades 
económicas, a totalidade do aproveitamento urbanístico é atribuído á  
administración pública actuante. 
 
5. Os proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, aprobados ao 
amparo da Lei 10/1995, de ordenación do territorio de Galicia, que 
impliquen a urbanización ou transformación urbanística do solo, deberán 
cumprir os límites de sostibilidade e as reservas mínimas para dotacións 
públicas establecidos para o solo urbanizable pola presente lei, garantindo en 
todo momento o equilibrio na estrutura territorial das dotacións e 
equipamentos públicos. 
 
En caso de proxectos sectoriais promovidos pola Administración autonómica 
coa finalidade de crear solo urbanizado con destino a infraestruturas, 
dotacións ou instalacións, poderán ser executados mediante o sistema de 
expropiación establecido polos artigos 140 a 149 da presente lei». 

 
Coa previsión do novo número 4, facilítase a actuación pública nas materias sinaladas, ao facela 
máis rendible; coas do novo número 5, os efectos máis inmediatos son a suxeición das 
actuacións instrumentadas a través dos proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal aos 
estándares dotacionais mínimos de xeral aplicación e a habilitación expresa a favor dos 
promovidos pola Administración autonómica para a súa execución mediante expropiación. 
 
3. Engádese un novo número 7 ao artigo 110, co seguinte texto: 
 

«7. o pleno da corporación, a petición dos propietarios de, polo menos o 
50% da superficie do ámbito, poderá acordar a constitución obrigatoria 
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dunha entidade urbanística que se faga cargo da conservación da 
urbanización dun ámbito de solo industrial ou terciario. 
 
A entidade urbanística de conservación terá personalidade xurídica propia 
para o cumprimento dos seus fines. Os estatutos polos que se rexerá a 
entidade urbanística e a delimitación do ámbito de conservación ao seu 
cargo, serán aprobados en expediente que se tramitará con arranxo aos 
trámites establecidos polo artigo 117 da presente lei. 
 Os propietarios dos solares incluídos no ámbito que se delimite, quedarán 
incorporados obrigatoriamente á entidade urbanística de conservación e 
deberán contribuír aos gastos de conservación en proporción ao seu 
aproveitamento urbanístico». 

 
Con esta adición, prevese un réxime específico de constitución eventual de entidades de 
conservación para ámbitos industriais ou terciarios, modulando o réxime máis xeral que partía 
da previa previsión no planeamento para a válida transmisión aos propietarios da obriga de 
conservación, xeneralización prevista no número 6 do mesmo artigo. 
 
4. no artigo 123, modifícase o contido do número 3 e engádese un novo número 4, do seguinte 
modo: 
 

 «3. A delimitación de polígonos deberá garantir o equilibrio entre os 
beneficios e cargas dentro de cada área de reparto. A estes efectos, non 
poderán delimitarse polígonos que teñan unha diferenza de aproveitamento 
superior ao 15% en relación co aproveitamento tipo da área de reparto 
correspondente, nin que impliquen unha desproporcionada diferenza das 
cargas de urbanización». 
«4. A delimitación dos polígonos definidos polo plan poderá ser reaxustada, 
de oficio ou a instancia de parte, con arranxo aos trámites procedimentais 
sinalados polo artigo 117 da presente lei, sen alterar, en ningún caso, a 
ordenación urbanística establecida polo plan nin implicar unha variación da 
superficie superior ao 20% do ámbito delimitado».  

 
Con elo: a) védanse as desproporcionadas diferenzas interpoligonais en canto ás cargas de 
urbanización, non só en canto ao aproveitamento lucrativo, pois loxicamente aquelas fan 
inviables as actuacións, como recordou profusamente a xurisprudencia, que, por iso, chegou a 
anular concretas delimitacións de polígonos; b) se permite a redelimitación dos polígonos 
mediante un procedemento simplificado en relación co que haberían de seguir como obxecto de 
modificación puntual do instrumento de planeamento que os prevé e se fai factible a variación 
da superficie ata nun 20% en relación coa previamente delimitada, todo elo en aras dunha 
axilización da xestión. 
 
 
5. Modifícase o contido dos números 1 e 2 do artigo 172, que quedan redactados da seguinte 
maneira: 

 
«1. A execución das actuacións integrais previstas por un plan especial de 
protección, rehabilitación e mellora do medio rural levarase a cabo por algún 
dos sistemas de actuación regulados no capítulo VI do título IV da presente 
lei. 
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2. Para edificar no ámbito dos núcleos rurais, incluída a súa área de 
expansión, deberá executarse a conexión coas redes de servizo existentes no 
núcleo rural ou as súas proximidades. De non existir, deberán resolverse por 
medios individuais con cargo ao promotor da edificación e co compromiso 
de conexión cando se implanten os servizos. 
Unha vez aprobado definitivamente o plan especial de protección, 
rehabilitación e mellora do medio rural, deberán implantarse as redes de 
servizos e instalacións que resulten necesarias para o subministro de auga e 
de enerxía eléctrica e para a evacuación e depuración das augas residuais e, 
no seu caso, realizarse a conexión coas redes existentes no núcleo rural ou as 
súas proximidades». 

 
o precepto readecuouse, simplemente, á nova posibilidade, aberta coa reforma legal, de impulsar 
Plans Especiais do Medio Rural para actuacións integrais específicas. En paralelismo co réxime 
xeral de todas as actuacións sistemáticas, agora eses novos desenvolvementos posíbeis 
encamíñanse polos procedementos de xestión tradicionais. Ao mesmo tempo, tómanse lóxicas 
precaucións para garantir a sostibilidade das novas edificacións nos núcleos e as súas áreas de 
expansión. 
 
 
6. Modifícase o número 2 do artigo 177, que queda redactado do seguinte modo: 

 
«2. A enaxenación ou permuta dos bens do patrimonio público do solo da 
Administración autonómica ou local realizarase, por prezo non inferior ao do 
seu aproveitamento urbanístico, mediante concurso público por 
procedemento aberto, na forma establecida na lexislación de contratación 
das administracións públicas, no prego de condicións determinarase, como 
mínimo, o seguinte: 
 
a) Prazos máximos de edificación e, no seu caso, de urbanización. 
 
b) Prezos finais máximos de venta ou alugueiro das futuras edificacións. 
 
c) Condicións que impidan ulteriores enaxenacións por prezo superior ao de 
adquisición. 
 
d) Índices de referencia para a actualización dos prezos sinalados nas letras 
b) e c) anteriores. Se o concurso quedase deserto, poderá enaxenarse 
directamente dentro do prazo máximo dun ano, nas mesmas condicións». 

 
En liña coas últimas tendencias do Dereito autonómico, revísase agora o encauzamento do 
procedemento de enaxenación deste tipo de bens, desde a óptica, ademais, de favorecer a venta 
e alugueiro de vivendas protexidas e loitar contra o fraude neste terreo. 
 
 
6.1.5.8.9. Outras modificacións puntuais relativas ao réxime do solo rústico 
 
1. En puridade, as modificacións máis relevantes que afectan ao réxime do solo rústico son as 
relativas á reelaboración dos criterios para a súa clasificación como tal, e á redefinición de 
varias das súas categorías, segundo quedou xa visto ao tratar de planeamento, toda vez que tanto 
a clasificación como a categorización son determinacións fundamentais do planeamento e 
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operacións básicas previas a calquera operación de ordenación dun territorio. 
 
Non obstante, a reforma legal incorpora outras modificacións puntuais, que xiran, 
esencialmente, ao igual que no solo de núcleo rural, sobre a idea da flexibilización das 
condicións para a utilización dos terreos. 
 
2. No artigo 33, e en relación cos usos constructivos, pasan a ter nova redacción as letras f) a j) 
do número 2, e engádese unha nova, a l), co seguinte tenor: 
 

f) As instalacións necesarias para os servizos técnicos de 
telecomunicacións, infraestrutura hidráulica e as redes de transporte e 
distribución de enerxía eléctrica, gas, abastecemento de auga e saneamento, 
sempre que non impliquen a urbanización ou transformación urbanística 
dos terreos por os que discorren. 
En todo caso as edificacións necesarias para o funcionamento de 
infraestruturas e servizos técnicos en solo rústico que superen os 50 metros 
cadrados edificados precisarán autorización autonómica previa á licenza 
urbanística municipal, segundo o procedemento establecido polo artigo 41 
desta lei. 
 
g) Construccións e instalacións para o equipamento e dotacións que deban 
localizarse necesariamente no medio rural, como son os cemiterios, as 
escolas agrarias, os centros de investigación e educación ambiental e os 
campamentos de turismo. 
Ademais mediante a aprobación dun plan especial de dotacións regulado 
polo artigo 71 desta Lei, poderán permitirse os equipamentos sanitarios 
asistenciais e educativos, públicos ou privados, que en ningún caso poderán 
emprazarse a unha distancia superior a 1.000 metros do solo urbano. 

 

(Esta última esixencia xa foi contestada desde un sector da doutrina, sobre a base de entender 
que actualmente se busca o afastamento dos equipamentos, especialmente dos sanitarios e 
educativos, dos solos urbanos co fin de evitar a conxestión do tráfico, endémica hoxe xa nas 
nosas urbes). 

 
i) Peches ou valado de predios nas condicións establecidas polo artigo 42.1 
c) desta Lei. 
 
j) As actividades de carácter deportivo, cultural e recreativo que se 
desenvolvan ao aire libre, coas obras e instalacións mínimas e 
imprescindibles para o uso de que se trate. 
 
l) As construccións e instalacións destinadas ao establecemento de 
acuicultura. 

 
O suposto engadido facilita o desenvolvemento de actividades de acuicultura que doutra forma 
se verían, como ata a data, con graves dificultades. 

 
3. Os artigos 36 a 39, que son os que regulan o réxime específico de obras e actividades posibles 
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nas distintas categorías de solo teñen agora nova redacción, se ben a filosofía da mesma se 
resume igualmente na flexibilización das posibilidades de utilización do solo, favorecendo que 
haxa máis usos susceptíbeis de implantación con previa aquiescencia da Administración 
autonómica e máis usos directamente autorizables polo Concello, en relación coa regulación 
precedente.  
 
4. Os apartados 2,3 e 4 do artigo 44, sobre requisitos das actividades constructivas, sofren 
modificacións pola promulgación da Lei 15/2004, debendo destacarse, entre as mesmas: 

 
- Que as construccións non poderán superar os 25 metros cadrados de superficie 

total edificada. 
- Que será posible a instalación de invernadoiros con destino exclusivamente ao 

uso agrario, sempre que se instalen con materiais lixeiros facilmente 
desmontables. 

- Que as obras de simple conservación e as obras menores quedan explicitamente 
exoneradas de autorización autonómica. 

- Que o planeamento urbanístico o os instrumentos de ordenación do territorio 
poderán reducir ou aumentar as distanzas establecidas pola norma legal dentro do 
seu ámbito territorial de aplicación, respectando en todo caso, o establecido pola 
lexislación sectorial aplicable. 

 
5. Compleméntase esta reelaboración do réxime do solo rústico con: 

 
- Artigo 206, relativo á división e segregación en solo rústico, cuxa regulación, se 

entende aínda desde un sector da doutrina, segue sendo notablemente restrictiva, 
e non adaptada á realidade da estrutura xurídica da propiedade en Galicia. 

- Disposición Transitoria 4ª, que posibilita o incremento da superficie edificada nos 
supostos por ela regulados. 

- Disposición Transitoria 11ª, que facilita a construcción de explotacións 
agropecuarias, en termos moi favorables respecto á regulación anterior, e que ven 
a consolidar o réxime surxido das Circulares promulgadas para o 
desenvolvemento da LOUG. 

- Disposición Transitoria 12ª, que permite a regularización das explotacións 
mineiras preexistentes. 

 
  
6.1.5.8.10. Outras modificacións puntuais relativas ao réxime do solo de núcleo rural 
 
1. En puridade, as modificacións máis relevantes que afectan ao réxime do solo de núcleo rural 
son as relativas á nova figura do Plan Especial para operacións singulares ou á remisión ao 
réxime das actuacións sistemáticas para canalizar os procesos de transformación integral de 
determinados ámbitos, agora facilitados coa reforma legal. 
 
Non obstante, a Lei 15/2004 incorpora outras modificacións puntuais, que xiran, esencialmente, 
ao igual que no solo rústico, sobre a idea da flexibilización das condicións para a utilización dos 
terreos. 
 
2. A Lei 15/2004, na nova disposición transitoria decimoterceira, regula expresamente o réxime 
dos asentamentos surxidos á marxe do plan, sempre que existan no momento da entrada en 
vigor da LOUG. Estes ámbitos deberán ser clasificados, en todo caso, como solo urbanizable, se 
ben habilita ao Plan para reducir ou incluso exonerar da aplicación dos estándares de reservas 
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mínimas de solo para dotacións públicas e atribúe aos propietarios do solo o 100% do 
aproveitamento urbanístico; o que persigue nestes casos o lexislador é ordenar a edificación 
nestes asentamentos surxidos ilegalmente e dotalos das infraestruturas e servizos urbanísticos 
necesarios que deberán ser costeados exclusivamente polos propietarios.  
 
3. A recente Lei 15/2004, de modificación da LOUG, introduce dúas importantes excepcións á 
regra xeral de prohibición de estender a área de expansión sobre terreos que poidan merecer a 
condición de solo rústico especialmente protexido.  
 
A nova redacción dada ao art. 32.2 permite ao plan incluír na área de expansión do núcleo rural 
os terreos que resulten necesarios para o desenvolvemento urbanístico racional, incluso cando 
neles concorran as circunstancias que de acordo coa LOUG determinarían a súa clasificación 
como solo rústico de especial protección agropecuaria ou forestal. Neste suposto, o planificador 
haberá de motivar cumpridamente a decisión adoptada pois non debe esquecerse que a regra 
xeral é que todos os terreos de valores agrícolas ou forestais, nos termos do art. 32.2, letras a) e 
b), deben ser clasificados como solo rústico especialmente protexido e a excepción a esta regra 
xeral solo é lícita cando as necesidades reais de crecemento do asentamento de poboación non 
poden ser satisfeitas noutras posibles localizacións alternativas e previa ponderación de todos os 
intereses públicos concorrentes, especialmente dos posíbeis valores das masas forestais (art. 
32.2.b). 
 
4. Os propietarios desta clase de solo teñen dereito a edificar nas condiciones establecidas pola 
lei e a destinar os terreos aos usos relacionados coas actividades propias do medio rural e coas 
necesidades da poboación residente no núcleo rural (art. 24.1).  
 
Para o exercicio deste dereito será necesario obter a preceptiva licencia urbanística municipal, 
sen necesidade da previa autorización autonómica. A confusa redacción do art. 24.4 in fine, 
redactado pola Lei 15/2004, podería facer pensar que antes da aprobación do plan especial de 
protección, rehabilitación e mellora do medio rural, para edificar na área de expansión é 
necesario obter a previa autorización autonómica; pero non é esta a vontade do lexislador como 
se deduce claramente da tramitación parlamentaria do proxecto de lei. A LOUG de 2002, no seu 
art. 25, dispón que nos núcleos rurais delimitados se permite, previa licencia municipal e sen 
necesidade de autorización autonómica previa, determinados tipos de obras, entre as que se 
atopan as de nova edificación. Este precepto aínda que foi modificado, engadindo unha nova 
letra d), mantén a innecesariedade de autorización autonómica para as actuacións permitidas nos 
núcleos rurais delimitados.  
 
A confusa redacción dada ao art. 24.4, último parágrafo, pode responder aos avatares da 
tramitación parlamentaria. O proxecto de lei remitido ao Parlamento establecía expresamente a 
esixencia de autorización autonómica previa á licenza municipal na da área de expansión ata o 
momento da aprobación do plan especial de protección, rehabilitación e mellora do medio rural. 
Non embargante, durante a tramitación parlamentaria modificouse o texto do art. 24 
incorporando as emendas consensuadas entre todos os grupos parlamentarios coa clara vontade 
de eliminar a esixencia de autorización autonómica previa, e de establecer outras cautelas 
distintas das que contiña o proxecto de lei orientadas a garantir a viabilidade do futuro plan 
especial, sen mingúa da autonomía municipal. 
 
Ademais, a Lei 15/2004, de modificación da LOUG, ha eliminado a intervención autonómica 
previa á concesión de licencia municipal que se esixía para a construcción de determinados 
equipamentos (art. 30, hoxe derrogado) e para a edificación en núcleos rurais de municipios sen 
plan (disposición adicional segunda, que na súa redacción actual esixe a aprobación do 
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expediente de delimitación do núcleo rural, pero unha vez aprobado este para obter a licenza 
non se esixe á preceptiva autorización autonómica). 
 
O dereito a edificar pode ser exercicio no ámbito do asentamento histórico e na área de 
expansión. Non embargante, coa finalidade de garantir a viabilidade do futuro plan especial de 
protección, rehabilitación e mellora do medio rural e, en particular, a viabilidade de futuras 
actuacións urbanísticas integrais na área de expansión, establécense as seguintes cautelas de 
aplicación na área de expansión: 
 
a) A parcela mínima edificable non será inferior a 600 m2 (art. 29.1.a) 
 
b) Prohíbese a segregación ou división de parcelas, salvo no caso excepcional de regularización 
da configuración de parcelas limítrofes; a segregación e simultánea agregación realizaranse en 
unidade de acto, sen que poida implicar o aumento ou diminución de máis do 5% da superficie 
das parcelas orixinarias (art. 24.4 da LOUG, modificado pola Lei 15/2004) 
 
c) Respectaránse as maiores limitacións que o planeamento xeral está obrigado a prever para 
impedir que a edificación na área de expansión poida dificultar a aprobación do futuro plan 
especial (art. 24.4 da LOUG, modificado pola Lei 15/2004). 
 
 5. A regulación contida na redacción orixinaria do art. 25 da LOUG foi modificada pola Lei 
15/2004, que con maior precisión diferencia as actuacións permitidas nas edificacións 
tradicionais ou de singular valor arquitectónico existentes no núcleo rural, reguladas pola nova 
letra d), das actuacións permitidas noutras edificacións existentes no núcleo rural, reguladas 
polas letras a) e b). 
 
Nas edificacións tradicionais ou de especial valor arquitectónico existentes, permítense, previa 
licenza municipal e sen necesidade de autorización autonómica, as obras de conservación, 
restauración, rehabilitación e reconstrucción coa condición de non variar as características 
esenciais do edificio nin alterar o lugar, o volume nin a tipoloxía orixinaria, sen necesidade de 
cumprir todas as condiciones de edificación establecidas polo art. 29. 
 
Respecto das demais edificacións existentes no solo de núcleo rural, permítense tamén as obras 
de conservación, restauración, rehabilitación e ampliación das demais edificacións existentes no 
solo de núcleo rural, pero neste caso a lei esixe que se cumpran as condicións de edificación 
establecidas polo art. 29 da LOUG. Cando se trate de edificacións ilegais, será de aplicación o 
réxime de protección da legalidade, regulado polos arts. 209 e seguintes. 
 
   
 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 503 -  
 

Abreviaturas máis empregadas relativas a conceptos urbanísticos: 

- PE: Plan Especial. 

- PXOM: Plan Xeral de Ordenación Municipal. 

- PP: Plan Parcial de Ordenación. 

- RG: Regulamento de Xestión Urbanística (1.978). 

- RP: Regulamento de Planeamento Urbanístico (1.978). 

- SAU: Solo apto para urbanizar. 

- SNR: Solo de núcleo rural. 

- SNU: Solo non urbanizable. 

- SR: Solo rústico. 

- SU: Solo urbano. 

- SUble: Solo urbanizable. 

- SUc: Solo urbano consolidado. 

- SUDEL: Solo urbanizable delimitado. 

- SUDNO: Solo urbanizable delimitado non ordenado polo miúdo. 

- SUDO: Solo urbanizable delimitado ordenado polo miúdo. 

- SUNC: Solo urbano non consolidado 

- SUNDEL: Solo urbanizable non delimitado. 

- SUNP: Solo urbanizable non programado. 

- SUP: Solo urbanizable programado. 

- UE: Unidade de execución. 
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Abreviaturas máis empregadas relativas á Lexislación Urbanística citada: 

- LASGA, Lei de Adaptación da Lei do Solo a Galicia (1985) 

- LAUCOV, Lei 6/1.994, de 15 de novembro, reguladora da Actividade Urbanística da 
Comunitat Valenciana. 

- LFOTU, Lei Foral 10/1.994, de 4 de Xullo, de Ordenación do Territorio e Urbanismo. 
Substituída pola Lei Foral 35/2002, de 20 de decembro de 2002, da mesma 
denominación. 

- LML, Lei 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en materia do Solo. 

- LMPTSU, Lei 9/1995, de 9 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Solo e 
Urbanismo, da Comunidad de Madrid. 

- LMUSOU, Lei 5/1.998, de 6 de marzo, de Medidas Urxentes en materia de Solo e 
Ordenación Urbana, de Euskadi. 

- LMUSU, Lei 20/1997, de 15 de xullo, de Medidas Urxentes en materia de Solo e 
Urbanismo, da Comunidad de Madrid. 

- LOTAUCAMAN, Lei 2/1.998, de 4 de xuño, de Ordenación do Territorio e da 
Actividade Urbanística de Castilla-La Mancha, modificada pola Lei 1/2003, de 17 de 
xaneiro. 

- LOTCAN, Lei 9/1.999, de 13 de maio, de Ordenación do Territorio de Canarias. 

- LOTCYL, Lei 10/1.998, de 5 de decembro, de Ordenación do Territorio de Castilla y 
León. 

- LOTRUS, Lei 2/2001, de 25 de xuño, de Ordenación do Territorio e Réxime Urbanístico 
do Solo de Cantabria. 

- LOTUR, Lei 10/1.998, de 2 de xullo, de Ordenación do Territorio e Urbanismo de La 
Rioja. 

- LOTURCAN, Ley 7/1.995, de 6 de abril, de Ordenación do Turismo en Canarias. 

- LOUA, Lei 7/2002, de 17 de decembro, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- LOUG, Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia. 

- LRBRL, Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 

- LRRU, Lei 8/1990, de 25 de xullo, de Reforma do Réxime Urbanístico e de Valoracións 
do Solo. 

- LRSV, Lei 6/1998, de 13 de abril, de Réxime do Solo e Valoracións. 
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- LSAS, Lei 3/2002, de 19 de abril, de Réxime do Solo e Ordenación Urbanística do 
Principado de Asturias. 

- LSG, Lei 1/1.997, de 24 de marzo, do Solo de Galicia. 

- LSM, Lei 9/2001, de 17 de xullo, do Solo da Comunidad de Madrid. 

- LSMU, Lei 1/2001, de 24 de abril, do Solo da Rexión de Murcia. 

- LSOTEX, Lei 14/2001, de 15 de decembro, do Solo e Ordenación Territorial de 
Estremadura. 

- LUA, Lei 5/1.999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón. 

- LUC, Lei 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña. 

- LUCYL, Lei 5/1.999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castela-León (puntualmente 
modificada pola Lei 10/2002, de 10 de xullo). 

- RDLML, Real Decreto-Lei 5/1996, de 7 de xuño, de Medidas Liberalizadoras en materia 
de Solo 

- RDLMULSI, Real Decreto-Lei 4/2000, de 23 de xuño, de Medidas Urxentes de 
Liberalización no Sector Inmobiliario. 

- RG, Regulamento de Xestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 
de agosto. 

- RP, Regulamento de Planeamento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño. 

- TRLS-1976, Texto Refundido da Lei do Solo de 1976, aprobado por Real Decreto 
1346/1976, de 9 de abril. 

- TRLS-1992, Texto Refundido da Lei do Solo de 1992, aprobado por Real Decreto 
Lexislativo 1/1992, de 26 de xuño. 

 (...). 
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6.2. PROCEDIMENTAIS 

6.2.1. ANTECEDENTES 

6.2.1.1. Anteriores ao Informe Previo do Conselleiro de P.T.O.P.U. 

6.2.1.1.1. Os pasos dados na formulación do modelo (Avance) e primeiro documento 
(abril 2004) 

A andaina do presente PXOM escomenzou coa adxudicación do contrato por parte do Concello 
de Vigo á empresa adxudicataria. O día 5 de outubro de 2001 asinouse o dito contrato e un mes 
despois, de acordo co Prego de Cláusulas administrativas e de Prescricións Técnicas entregouse 
por parte de Consultora Galega S.L. o Programa de Traballo (1ª das Fases establecidas para a 
elaboración e tramitación do Documento) 

Nese primeiro Documento establecíase unha Programación, segundo a cal deberíanse realizar as 
tarefas e producir os documentos intermedios conforme ás datas fixadas no Calendario 
establecido. 

No Programa de Traballo, e previa aprobación por parte da Dirección dos Traballos, acordouse 
fundir nunha soa entrega documental as dúas Fases seguintes do traballo: 2ª (Información e 
Análise) e 3ª (Diagnose Previa e Primeiras Propostas). O cronograma establecía como data de 
entrega a do 31 de Xaneiro do 2002, e nesa data produciuse non só a entrega da documentación 
esixida contractualmente, senón tamén as primeiras propostas de aproximación ás intervencións 
que se xulgaban estratéxicas para conformar un modelo de cidade que dese cumprimento ao 
conxunto de demandas prantexadas no Prego de Condicións Técnicas e tamén as explicitadas 
por parte de representantes dos diversos sectores da cidadanía (AA.Veciñais, Asociacións 
empresariais e profesionais, Sindicatos, etc. etc). 

Esa metodoloxía, anunciada polos membros do Equipo de Dirección do Plan en diversos foros e 
reunións, consistente en avanzar en cada fase un chisco máis alá do precisado nos Pregos 
(correndo, evidentemente, certos riscos de non sermos ben interpretados), consideramos que foi 
atinada, por canto á cidadanía, mercede ao esforzo combinado da Xerencia de Urbanismo e o 
Equipo Redactor, coa inestimable colaboración dos medios de comunicación que xogaron un 
papel divulgativo esencial143, foi interiorizando o que poderíamos chamar riscos básicos do 
futuro Plan con maior facilidade; ben entendido que ese labor non tería froitificado sen a entrega 
do Equipo no pulo da máxima participación activa da sociedade viguesa e a absoluta 
transparencia que dos resultados que se ían tendo nese camiño cara á definición dun modelo de 

                                                 
143 Labor mediático que seguíu a se producir durante todo o tempo transcorrido dende entón para acá, mesmo cando 
se produciron críticas a algunhas das determinacións do Plan 
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cidade para Vigo, se fixo pola súa parte.144 

A 4ª Fase do traballo foi a da redacción do Avance de Planeamento, isto é, a documentación 
escrita e gráfica na que se tiña que plasmar dun modo bastante craro a configuración dese 
modelo de cidade, que permitise o desenvolvemento integral de Vigo para as primeiras décadas 
do século XXI e corrixise tanto as eivas e disfuncións operadas no espazo físico, no territorio, 
como os atrancos derivados de cuestións xurídicas ou de mala política económica e financeira 
do urbanismo en tempos pasados. Estaba programada esa Fase para ser concluída o 31 de Maio 
do 2002 e pesie ao enorme contido documental requirido e a seguirmos con esa metodoloxía de 
avanzar un chisco máis alá do que se requiría contractualmente, o Avance de Planeamento 
(prantexando non só a primeira aproximación á clasificación do solo e á determinación dos 
sistemas xerais e os usos globais, senón tamén cunha categorización do solo urbano, igoalmente 
como primeira aproximación), xunto cunha tamén primaria “imaxe” da cidade futura, 
conseguida a traveso dunha ducia de Actuacións Estratéxicas, expresadas cun alto degrao de 
comprensión gráfica e un non menor nivel de xustificación conceptual. Ese Avance, repetimos, 
foi entregado a primeiros do mes de xuño do 2002, isto é, cunha semana de retraso sobre o 
momento fixado no Cronograma (31 de Maio dese ano) 

Segundo se foi elaborando ese material foi sendo coñecido pola Comisión de Portavoces da 
Xerencia de Urbanismo, así como polo Consello Sectorial da mesma, como tamén o foi pola 
Dirección Xeral de Urbanismo da CPTOPV –organismo ao que se lle deu conta en todo 
momento da marcha dos traballos e do que se recibiron as indicacións precisas que, emitidas 
pola Administración competente na materia, entendimos que ían facilitar, de certo, a tramitación 
do PXOM, como o estamos agora logo de se ter producido o Informe Previo, que se comentará 
no apartado 1.2. desta Introducción. 

A Corporación Municipal, en calquera caso, demorou un chisco a toma de decisión sobre da 
apertura do preceptivo período de exposición pública do Avance, prevista no Cronograma para 
o mes de xuño e con duración de dous meses, e efectivizada en Agosto, para unha duración real 
de tres meses. Xa que logo, en lugar de ter rematado o estudo das suxerencias en setembro, o 
Equipo Redactor (que seguiu recibíndoas con posterioridade, de xeito informal) non puido ter 
completado ese estudo ata finais de novembro, principios de decembro. Se a esta circunstancia 
se lle engade o feito de que ata o 30 de Decembro non se aprobou a nova Lei do Solo (Lei 
9/2002)145, ficará claro que dificilmente se podería dar cumprimento aos prazos fixados no 
Cronograma para a entrega do presente Documento (15 de Xaneiro do 2003). 

Pero ese retraso, que alguén pode entender como prexudicial para os problemas urbanísticos de 
Vigo, trouxo, sen embargo, aspectos positivos. 

En primeiro lugar, o alongamento do período de exposición, así como a metodoloxía da mesma 
(que se recolle no capítulo 2 da presente Memoria), deu pe a unha enorme participación (case 
3.500 suxerencias –as máis delas atendidas á hora de redactar o documento para tramitar- e un 

                                                 
144 Só así é que se pode entender a inmensa participación cidadana no proceso de elaboración e de tramitación que, 
alomenos, en termos cuantitativos foi unha das máis grandes das habidas no noso país. 
145 Cuestión de vital importante a ter en conta para o acaemento do PXOM á lexislación aplicable 
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bo fato de propostas de ordenación que –moitas delas- deviñeron en propostas de Convenio que 
se incorporan no presente Documento) e a un maior e mellor espallamento dos contidos do 
Avance. 

Tanto para as Fases 2ª e 3ª, como para esa 4ª Fase do Traballo (a de Avance) o Equipo Redactor 
elaborou un CD Ron contendo a totalidade da documentación de cada fase, que puido ser 
adquirido por quen quixo a prezos de custo do material, en diversos establecementos de 
copistería da cidade. E na páxina web do concello incluíuse o documento completo para poder 
ser analisado integramente. 

A máis diso, tanto os vigueses que moran na cidade compacta como os que o fan en todas as 
parroquias da cidade exterior (en número de aproximadamente 60 asociacións de todo tipo) 
dispuxo dunha exposición dos traballos (paneis, carpetas, material informático), nun intento de 
levar o plan á cidadanía, en troques só de facer vir a cidadanía a onde estaba oficialmente o 
Avance do Plan (Rexistro da Xerencia de Urbanismo). 

En todo ese tempo o Equipo Redactor mantivo ducias de reunións con colectivos de todo tipo e 
atendeu centos de requirimentos individuais. Evidentemente o degrao de coñecemento do 
Avance gañou, pero os prazos para a elaboración da 5ª Fase aínda se adiaron máis. 

Os traballos de análise da aportación contida nas suxerencias e propostas, así como a análise que 
das mesmas se fixo por parte do Equipo, comezaron no mes de Nadal e duraron ata o mes de 
febreiro. 

Nese intre ficou clara a idea de que por moito que o Equipo acelerase a redacción do documento 
para tramitar non ía a poder rematarse ata o mes de abril. 

Dado que as eleccións municipais se convocaran para o 25 de maio, semella que foi prudente a 
decisión do goberno municipal de adiar a entrega ata que o equipo redactor rematase sen presas, 
o documento; e adiar entón, a súa análise e toma en consideración por parte da Corporación 
municipal para despois das eleccións, isto é, xa por parte dos novos concelleiros. 

De calquera maneira, o presente Documento, que se elaborou co fin de servir de base para esa 
análise e toma en consideración por parte dos diversos órganos municipais competentes e, polo 
mesmo, susceptible de ser matizado, ampliado, mellorado, etc. logo das aportacións dos 
municipios lindeiros e tamén dos técnicos da Xerencia Municipal de Urbanismo e os da D.X. de 
Urbanismo que verían igoalmente o documento antes da remisión formal do mesmo ao Sr. 
Conselleiro para emisión do Informe previo á aprobación inicial do Plan, entregouse por parte 
do Equipo Redactor sen retrasos, posto que os prazos sucesivos establecidos no Programa 
soamente empezan a correr unha vez que se da visto bo ás fases anteriores. Quérese dicir que o 
traballo desenvolvido polo Equipo Redactor naqueles meses -moito máis calado como 
corresponde a esa fase onde se definen con precisión xa dereitos e obrigas- non acumulou máis 
retraso que o que se amoreara por mor das dúas circunstancias xa descritas anteriormente: a 
ampliación de período de exposición pública -que comezou tamén con retraso- e a análise de 
nova Lei do Solo que trouxo algunhas sorpresas sobre o texto saído de Comisión Técnica que 
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servira de base para a elaboración do texto articulado146 Aquel texto era coñecido polo Equipo 
Redactor por ter participado na Comisión nomeada aos efectos un dos membros do seu equipo 
de Dirección. Pero non acontecía iso coas incorporacións na Lei da normativa para o solo dos 
núcleos, rurais e o solo rústico, ou os cambios introducidos polos redactores do texto articulado 
no que atinxe ao solo urbano e urbanizable; nin tampouco as enmendas aceptadas en comisións 
Parlamentarias.  

En todo caso (dicíase no documento da Memoria Xustificativa entregado no mes de xuño de 
2003) “... no próximo mes de xuño, a nova Corporación que saia dos comicios do 25 de maio, 
vai atopar xa un documento do Plan que, no básico se pode dicir que é o documento para 
tramitar. E iso acontece aproximadamente ano e medio despois de se ter encetado a elaboración, 
tempo que para algúns pode semellar excesivo pero que para quen sabe de procesos de 
elaboración de planeamento parece un ‘sopro’, máxime se se ten en conta que facer 
planeamento en Vigo non é doado. 

A Corporación que saíu dos devanditos comicios, pesie a que os criterios e obxectivos xerais do 
Plan ficaron nidios e foron asumidos por enteiro pola totalidade dos grupos políticos, 
considerou oportuno revisar eses criterios; e iso supuxo, na práctica un novo retraso na 
tramitación do documento. De calquera xeito ese tempo, como en xeral calquera tempo de 
reelaboración non foi baldío porque se aproveitou polo Equipo Redactor para correxir novos 
erros detectados, pulir solucións técnico-xurídicos, xurdidas á hora de poñer en práctica os 
novos preceptos aplicables (Lei9/2002), en temas onde aínda non había criterios nidios para a 
plasmación das novas esixencias legais, etc. 

Unha vez producido un novo cambio na dirección política municipal, retomouse a discusión no 
seo dos grupos políticos o contido do Plan, en reunións mantidas nos últimos meses de 2003 e 
primeiros de 2004. 

Unha vez ultimado o documento foi remitido á CPTOV para o Informe Previo preceptivo en 
maio de 2004; data na que tamén se remitíu ás Administracións sectoriais, que por esixencia 
legal o teñen que informar con carácter previo á Aprobación Inicial. 

Con data 28 de xullo de 2004, emitíuse o Informe Previo do Sr. Conselleiro de P.T.O.P.V., que 
en razón da súa importancia e extensión  se analiza no apartado 1.2. 

Con datas 5 de agosto, 12 agosto, 14 de setembro e 26 de outubro, todas elas do presente ano 
2004, recibíronse os seguintes informes dos seguintes organismos: 

- “Dirección General de Aviación Civil”, da “Secretaría General de Transporte” do 
Ministerio de Fomento. 

- “Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia”, da “Dirección General de 
Carreteras da “Secretaría de Estado de Infraestruturas” do mesmo Ministerio. 

                                                 
146 Agora mesmo, xa se anunciou para o próximo mes de decembro a aprobación dunha reforma da Lei que, vai 
correxir parte do texto da lei non discutido na citada Comisión. Dicíase isto en decembro de 2004. Agora, en 
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- “Dirección General de Costas “ da “Secretaría General para el Territorio y la 
Biodiversidad”, do Ministerio de Medio Ambiente. 

- “Dirección Xeral de Recursos Mariños” da Consellería de Pesca e Asuntos 
Marítimos, da Xunta de Galicia; 

Informe todos eles, que se analisarán na epígrafe 1.3. da presente Introducción. 

Analisado o tema dos prazos de elaboración, compre sinalar nesta Introducción á Memoria 
Xustificativa, no que respeita a contidos, que a documentación desta 5ª Fase (Documento para 
tramitar) parte no substancial dos obxectivos, criterios e solucións xerais xa clarexadas e 
determinadas na Fase 4ª (Avance de Planeamento). As modificacións que, en calquera caso, 
adoitan xurdir, cando se detalla a ordenación, prodúcense como consecuencia da entrada en 
vigor da nova Lei reguladora do urbanismo e ordenación territorial municipal: a Lei 9/2002, de 
30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.147 

Logo de térense efectuado os estudos e análises148 houbo que proceder a efectuar algúns 
cambios a respeito dos contidos do Avance, nomeadamente sobre o medio rural. A literalidade 
da lei obrigou a clasificar como núcleos rurais algúns asentamentos que no Avance figuraban 
como formando parte do solo urbano da cidade espallada. Tamén se tiveron que efectuar 
cambios na categorización do solo urbano –consolidado e non consolidado- por mor da clara 
definición que de ámbalas dúas categorías se fai no texto legal. 

Doutra parte, o mellor coñecemento da realidade do espazo, cando se analisa máis de preto e/ou 
se aportan datos por parte da cidadanía, como aconteceu no período de exposición, tamén 
obrigou a considerar algúns cambios puntuais na clasificación do solo e, mesmo, na 
categorización das diferentes clases de solo149. 

Porén, pódese afirmar con absoluta seguridade que ningún dos cambios operados na 
clasificación do solo, na primaria asignación de usos globais ou no sinalamento dos sistemas 
xerais, desvirtúa no esencial ese modelo xa esbozado no Avance, modelo que entendemos que 
asumiu e valorou moi positivamente a cidadanía, modelo que ten na preservación dos valores 
medioambientais, na calidade de vida, na sustentabilidade, na sobreoferta de dotacións 
urbanísticas , na racionalización dos usos do solo, na resolución de eivas herdadas do pasado e 
na previa consideración de Vigo como cabeceira dunha ampla área funcional (ou área 
metropolitana) e cidade central dun novo espazo económico en proceso de artellamento e 
consolidación, como é a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, os principias alicerces. 

No Documento entregado no mes de Xuño do 2003, rematábase a Introducción a esta Memoria 
                                                                                                                                               
decembro de 2005, xa temos que dicir que esa reforma da Lei 9/2002 (Lei 15/2004), analisada comenentemente no 
capítuo 3º da presente Memoria. 
147 E, como se dixo, tamén, em razón da  aprobación da súa Reforma, de 30 decembro de 2004. 
148 E de constatar no texto da Lei a existencia de moitas lagoas, contradiccións manifestadas e agochadas, aspectos 
confusos, etc. –que levaron mesmo á consellería de Política Territorial a emprazar aos concellos para que se 
sinalasen, de xeito que por parte da Administración Autónómica se poida elaborar unha Instrucción Interpretativa. 
149 Cambios igualmente producidos como consecuencia da exposición pública do documento de aprobación inicial, 
como se verá ao longo da presente Memoria e sobre todo no documento de Memoria de Participación que se 
incorpora ao documento de Aprobación Provisional do PXOM 
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Xustificativa dicindo:  

“Non podemos rematar este capítulo introductorio sen deixar constancia dos nosos 
agradecementos. En primeiro lugar, aos responsables dos distintos grupos municipais 
coordenados no que atinxe ao labor de Dirección do Plan polo Concelleiro de Urbanismo Sr. 
Toba, que tiveron a paciencia –por xunto e por separado- de escoitar as nosas “pesadas” 
explicacións sobre o modo de artellar o documento, e por aportaren a visión e preocupacións de 
un, na procura do que nós consideramos como necesario consenso á hora de plasmar o corpo 
normativo do urbanismo vigués da próxima ou próximas décadas. 

“Igoalmente, o noso agradecemento aos técnicos, xuristas e administrativos da Xerencia de 
Urbanismo, pola inestimable colaboración en desentrañar procesos, buscar documentos, ilustrar 
sobre procedementos de ducias de expedientes, aconsellar sobre solucións a problemas 
complexos, etc. etc. 

“Tamén a todos aqueles colectivos e persoas que, polos máis variados motivos, se achegaron a 
nós para amosar puntos de vista coincidentes ou diverxentes aos explicitados no Avance, para 
ofrecer bases de colaboración no desenvolvemento do futuro Plan ou para criticar abertamente 
algúns dos posicionamentos do Plan. Este vai ser mellor e máis xestionable por mor desa 
colaboración. 

“O noso agradecemento esténdese igoalmente aos técnicos da D.X. de U. da Consellería de 
Política Territorial, pola súa colaboración no traballo de discusión dos contidos do Plan de cara 
ao seu acaecemento ás esixencias da legalidade. 

“Por último, manifestar a inmensa satisfacción que para o equipo supuxo a permanente e 
inestimable colaboración do Sr. Xerente de Urbanismo, coñecedor como ninguén de Vigo 
concibido na súa globalidade, mais tamén de cada unha das súas partes, recunchos, problemas, 
xentes, procesos... 

“O noso agradecemento para con el non ten límites, porque se o PXOM que se vai tramitar 
compre coas expectativas que nel se depositaron por parte da cidadanía, o meirande mérito é, 
con certeza, de Xavier Rivas. 

“Vigo, abril do 2003”150 

                                                 
150 En nota a pé de páxina a este documento tamén se dicía: “Neste intre, cando se está a redactar o documento para 
tramitar, queremos extender o noso agradecemento a todos os que nestes meses transcorridos entre xuño do 2003 e o 
momento presente, detentaron ou detentan a responsabilidade da  Concelleiría de Urbanismo; isto é: oa Sr. Ruiz e ao 
Sr. Figueroa, respectivamente;  con quen tivemos igoalmente a honra de ter traballado nese sempre complexo proceso 
de levar adiante o PXOM de Vigo” Agora, cando se presenta o documento para tramitar, que há dar acaido fin ao 
traballo muncipal a prol do documento de ordenación da mais importante cidade galega, só nos resta reafirmarnos na 
totalidade dos agradecemntos expresados. 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 512 -  
 

6.2.1.1.2. O Documento de novembro de 2004. 
 

Como xa se apuntou máis atrás, a andaina do PXOM tivo unha desaceleración –alguén mesmo a 
ten alcuñado como parón- no segundo semestre do ano 2003. Non imos valorar nin esas razóns 
nin o alcance que tal desaceleración puido ter producido. Si temos que dicir que non foi boa a 
situación creada ao térense espallado os contidos do Plan por mor de se ter repartido este en 
moreas de copias de formato dixital reclamadas polo Consello Sectorial de Urbanismo, logo de 
que os medios comezasen a divulgar contidos do documento entregado en xuño, documento 
que, non hai que esquecer, tiña un carácter exclusivamente interno (de discusión na 
Corporación); xa que logo, o seu coñecemento profuso podía producir “movementos” que 
poderían ter posto en perigo a normal consecución de determinacións importantes do plan151.  

Poren, dito isto, non é menos certo que neses meses de “parada” o equipo non deixou o seu 
labor de perfeccionamento dos contidos do plan (arranxando eivas, resolvendo contradiccións, 
engadindo elementos non incluídos, etc.), tanto motu propio como por mor de moreas de 
reunións que, convocadas polos distintos responsables do departamento de urbanismo, se 
mantiveron por parte de diferentes membros do equipo redactor nestes nove meses transcorridos 
dende a entrega do primeiro documento do Plan. 

Amais diso, o feito de se ter coñecido aquel documento primeiro, levou a diversos colectivos 
sociais e, nomeadamente os de carácter económico, a propoñer ao concello a necesidade e 
comenencia de que o Plan debería incorporar nas súas determinacións, a ordenación detallada 
dos ámbitos de solo urbano non consolidado do que poderíamos denominar baleiros urbanos do 
interior da cidade central e do primeiro anelo. 

A este respeito, a petición do Concelleiro de Urbanismo e perante a Comisión Delegada da 
Xerencia para o Plan Xeral, o equipo redactor elaborou unha proposta con data 25 de novembro 
do 2003, na que se explicitan prazos, ámbitos e condicións económicas para o desenvolvemento 
de novas ordenacións detalladas, proposta que foi aceptada nos termos acordados pola dita 
Comisión na sesión do 8 de xaneiro do 2004. Por conseguinte, aquel “parón” da tramitación do 
Plan tamén tivo aspectos positivos, pois neste intre, e sen necesidade de ampliar prazos (posto 
que se fan coincidir cos da tramitación do documento perante a consellería de Política 
Territorial), o equipo redactor está a elaborar xa esas ordenacións para incorporalas ao 
documento de aprobación inicial. Cousa que efectivamente se produce ao figuraren como 
Anexos todas esas Ordenacións Detalladas para ámbitos de Solo Urbano Non Consolidado e 
Sectores de Solo Urbanizable Delimitado. 

Coma xa se dixo, no mes de Nadal de 2003, logo de superados anteriores atrancos, os grupos 
municipais constituídos en Comisión Delegada do Consello da Xerencia acordaron, a proposta 
do Xerente de Urbanismo, temario e calendario de reunións para analisar o contido do 
documento do PXOM entregado polo equipo redactor. Estas reunións desenvolvéronse entre o 8 

                                                 
151 Entende o equipo redactor que a situación creada con posterioridade, de posicionamentos políticos, sociais, 
mediáticos..., que, sen merma da máis completa lexitimidade, pero cun outo degrao de confusionismo, devén,  en boa 
medida desta xeira. 
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de Xaneiro e o 10 de febreiro do 2004. O temario abordado foi o seguinte: Infraestruturas, 
Sistemas de Espazos Libres, Equipamentos, Actividades productivas, Clasificación do solo, o 
solo urbano e a Normativa, a Xestión Urbanística, a Estratexia e Estudo Económico e unha 
sesión final de Conclusións, onde se estableceu a metodoloxía de traballo do equipo na 
introducción dos cambios acordados pola dita comisión (en xeral adoptados por unanimidade, 
coa reserva nalgunhas cuestións dos diferentes grupos) e o calendario para levala a cabo. 

O 19 de Febreiro do 2004 o Consello Sectorial da Xerencia de Urbanismo pronunciouse sobre o 
documento do PXOM que se lle entregara no mes de Setembro do 2003. Se ben o dito 
pronunciamento foi case unánime (20 das 21 entidades de toda caste –políticas, sociais, 
económicas, territoriais, sindicais, profesionais- nel representadas), tamén se prantexaron 
cuestións que requirían de mellor tratamento por parte do Plan, nomeadamente, as relativas á 
infraestrutura ferroviaria. 

En cumprimento de todo elo, é dicir, das recomendacións efectuadas pola Comisión Delegada 
do consello da Xerencia e do Consello Sectorial, o Equipo Redactor traballou no 
perfeccionamento da documentación do Plan, incluída, por suposto, a que conforma a presente 
Memoria Xustificativa, entendendo que as modificacións introducidas na ordenación responden 
ao criterio de obter o máximo consenso dos grupos municipais sobre o documento que se tiña 
que remitir a Informe Previo do Excmo. Sr. Conselleiro de Política Territorial. 
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6.2.1.2. Informe previo do Sr. Conselleiro de PTOPV 

Como xa se deixou dito, con data 28 de xullo de 2004, e con entrada no Rexistro Municipal de 
Vigo o 2 de Agosto, emitíuse o preceptivo INFORME PREVIO ao PXOM do Concello de 
Vigo, remitido a tal efecto o 3 de maio anterior. 

Este Informe, así como o Informe de Contestación do Equipo Redactor do PXOM152 ás 
observacións feitas naquel, foron expostos e analizados nas reunións que mantiveron os 
representantes dos grupos municipais na Xerencia de Urbanismo os días 2 e 3 de Novembro de 
2004, reunións nas que se adoptou o acordo de proceder á introducción dos cambios pertinentes 
na documentación do PXOM que propón o Informe do Equipo Redactor, a súa vez motivados 
polo Informe Previo do Sr. Conselleiro de PTOPV; e, sen embargo, non alterar aqueles outros 
que se consideran que non responden á consideración de carácter legal, senón a cuestión de 
oportunidade que se xulgan de exclusiva competencia municipal.153 

En todo caso, nas ditas reunións ficou craro o sentir dos representantes da Corporación -
coincidentes cos do Equipo Redactor -, no senso de valorar moi positivamente o esforzo da 
Dirección Xeral de Urbanismo que nun prazo tan curto -tres meses- para o que é unha realidade 
tan complexa como a de Vigo, puido elaborar un Informe tan minucioso que, de certo -e 
independentemente dos temas nos que se estea de acordo- vai supoñer un melloramento 
sustancial -técnica e xurídicamente- do PXOM de Vigo; servindo, pois, de auténtico “control de 
calidade” deste “producto” tan necesario para a cidade e, indirectamente, para toda a área 
funcional de Vigo e, mesmo, para toda Galicia. 

                                                 
152 Como acraración ao Informe de contestación que por parte do Equipo Redactor se fixo ao Informe previo do 
Sr.Conselleiro, que se incluíra na Memória Xustificativa do documento de Aprobación Inicial exposto ao público, hai 
que sinalar  agora que o presente documento incorpora matizacións sobre o posicionamento do noso primitivo 
Informe, non tanto por mor de cámbios de critério –sobre todo en relación coas competencias de cada administración-
, senón por mor de achegar o máximo posible os critérios da Consellería de Política Territorial e os do consello a 
respecto de diversas determinacións do presente PXOM de Vigo. Tais matizacións refiren a cuestóns de diversa 
índole, pero nomeadamente, en relación cunha máis ampla e fonda xustificación de determinacións sobre diversos 
aspectos: clasificación de solo, capacidade de carga do plan e demanda de teito para vivenda e actividades, sobre a 
necesidade de establecer  concas paisaxísticas, sobre a determinación do aproveitamento tipo (cuestión sobre a que, 
pesie aos problemas derivados do tenor literal da lei ao respecto, entendemos que se resolven os apauntamentos e 
preocupacións tanto do Informe Previo, como dos Servicios da Xerencia de Urbanismo no mesmo sentido), sobre 
aspectos concretos das normas técnicas e de grafiado, sobre a fixación de alturas verbo do largo das rúas, sobre 
diversas determinacións que afectan a algúns solos urbanizables, sobre o mellor encaixa de datos e cifras...; e, en 
xeral, sobre unha mellor xustificación das determinacións. En calquera caso, hai que facer constar que na Memória de 
Participación, documento agora incorporado ao PXOM para aprobación provisional, e mais en concreto, nos Informes 
de contestación das alegacións, incorpóranse xustificacións das determinacións que non estaban suficientemente 
desenvolvidas, como demostra a propia emisión de moitas das ditas alegacións. 
153 Dito isto sen perxuizo do que xa  se apuntou na nota ao pe de páxina anterior, sobre a maior xustificación que se 
contén no presente Documento para Aprobación Provisional, verbo do que se dixera no noso primeiro Informe de 
contestación ao Informe Prévio da D.X. de Urbanismo, posto que agora matízase e recóllese ao longo deste 
documento –sempre co esprito de máximo achegamento de posicións entre o concello de Vigo e a Administración 
autonómica competente em matéria de Ordenación Territorial e Urbanismo- e se fai con largueza unha mais fonda 
xustificación ou explicación das determinacións sobre aspectos sinalados tanto no que respecta ao Informe Previo que 
nos ocupa como respecto doutros Informes (incluídos os que se emitiron por diversos servizos municipais, Anexo 
1.3.3.). 
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Os comentarios ao dito Informe Previo, en razón da súa extensión, figuran como Anexo á 
presente Introducción da  Memoria Xustificativa do Documento para a aprobación provisional.  

6.2.1.3. Informes Sectoriais doutras Administracións. 

Normativa Sectorial aplicable154. 
 

6.2.1.4. Informes producidas antes da Aprobación Inicial. 

 

6.2.1.4.1. Informe da “Dirección General de Aviación Civil” da Secretaría de 
Transportes do Ministerio de Fomento. 

 

Remitido xunto a escrito de 5 de Agosto de 2004 (Rexistro 47/1074-16326), o Informe, que é 
preceptivo, contén as seguintes observacións: 

1ª) A necesidade de incluír mención na Normativa do P.X.O.M. de Vigo da Normativa Sectorial 
aplicable, cuestión que se procedeu a cumprimentar. 

2ª) Normativa do Sistema Xeral Aeroportuario. 

3ª) Afeccións sobre o Territorio. 

Procedeuse a corrixir a zona de Servizo Aeroportuario que figura no Plan Director, que aparecía 
lixeiramente modificada na documentación do P.X.O.M. ao distinguir dúas zonas (APR A-8-32 
AEROPORTO, e Ámbito SXAP: SISTEMA XERAL AEROPORTUARIO). Procedeuse pois a 
suprimir o ámbito APR A-8-32 e a incorporar toda a súa superficie nun único ámbito de 
S.X.A.P. incluíndo o solo do Centro de Emisións VHF, situada en Cotogrande (“Chan das 
Lousas”). Ao mesmo tempo procédese a clasificar como Solo Rústico de Protección de 
Infraestruturas a parte do Sistema Xeral Aeroportuario que se proxecta ampliar, xa que o 
existente é solo urbano consolidado. 

4ª) Sobre afeccións acústicas, procedeuse a correxir a normativa do PXOM, planos e fichas 
correspondentes para acaer as súas determinacións ao manifestado no Informe comentado; a 
saber:  

o Solo do S-11-R, Ameal, que pasará a ser clasificado como de uso Industrial, 
denominado, pois S-AA-I. 

o Parte do solo urbano de IFEVI, e maior parte do solo da APR A-8-48. 
                                                 
154 Atendendo ao apuntamento dos SS.TT. da Xerencia de Urbanismo, procédese a incluir como Anexo ao apartado 
1.3.0., un capítulo específico para cada un dos epígrafes que se sinalan a continuación: Costas, Portos, Estradas, 
Ferrocarril, Aeroportos, Augas, Montes, Telecomunicacións, Contaminación acústica e Accesibilidade e Supresión de 
barreiras Arquitectónicas. 
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Para acaer ás disposicións do Plan ao Informe neste senso procédese a incorporar no plan as 
seguintes correccións: 

e) No que atinxe á IFEVI non se produce afección posto que no ámbito de Sistema 
Dotacional non se prevén usos residenciais, nin educativos nin sanitarios. 

f) Na APR A-8-46, inclúense nas determinacións a imposibilidade de incrementar os 
usos residenciais, educativos e/ou dotacionais, autorizando –no seu caso- outros usos 
compatibles coas afeccións acústicas. 

g) No que respeita ao solo rústico non fai falla maior prevención porque, dacordo co 
disposto na lexislación galega e, xa que logo, na normativa do plan, non se permite 
ningún dos usos considerados (residenciais, educativos, sanitarios) como afectados 
pola emisión de emisións acústicas. 

h) Doutra parte, todas as solicitudes de licencias que se outorguen nos ámbitos afectados 
polas pegadas sonoras, deberán acreditar o cumprimento da NBE-CA-88. 

5ª) Servidumes aeronáuticas. 

No informe xúntase un plano Anexo (o número III) no que se sinalan as Zonas de Servidumes 
Aeronáuticas Legais correspondentes ao Aeroporto de Vigo, no que se sinalan as cotas de 
altitude a respeito do nivel do mar) que non se deben sobrepasar por ningunha edificación nin 
construcción e modificación do terreo ou obxecto fixo, agás que se demostre que non se 
compromete a seguridade nin fica afectada a regularidade das operacións aeronáuticas. 

A este respeito procédese a incluír no plano de ordenación Xeral do Plan as liñas de afección 
legais apuntadas no mentado plano e a facer referencia ás obrigas de non modificación das cotas 
e/ou a demostrar que non se compromete a seguridade. 

Ao respeito, dende a consideración do equipo redactor do PXOM enténdese que a competencia 
para a clasificación e cualificación do solo corresponde, por Lei, ao Concello. Á lexislación 
sectorial de aplicación (entre a que se sitúa a correspondente á navegación aérea e 
infraestruturas aeronáuticas) somente é de aplicación nos sentidos estrictamente fixados na 
mesma; isto é, para garantir que se da cumprimento no planeamento urbanístico ás esixencias 
derivadas da dita lexislación; xa que logo, non por medio da potestade de clasificación ou 
cualificación do solo, senón polas medidas de prohibición de determinadas actuacións, adopción 
de medidas precautorias ou correctoras. E iso é o que se procedeu a correxir no Plan Xeral, en 
todo caso, coas adopcións das correccións que se apuntaron máis atrás155. 

 

                                                 
155 As modificacións introducidas no documento para aprobación provisional, producidas por mor de atender a 
alegacións emitidas no período de exposición pública do documento para tramitar non alteran para nada as 
correccións introducidas no documento de aprobación inicial como consecuencia do Informe de Aviación civil. 
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6.2.1.4.2. Informe da “Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia”. do 
Ministerio de Fomento. 

 

Remitido por escrito de 12 de Agosto de 2004 (Rexistro 2512), con entrada na Xerencia de 
Urbanismo do Concello de Vigo o 17 de Agosto de 2004. 

 

O escrito consta das seguintes partes: 

A) Antecedentes. 

Refírese o Informe ao documento de contestación ao Avance do Plan, de 13 de decembro do 
2002. 

B) Redes de Estradas do Estado e Convenios. 

Cítanse as R.E.C. incluíndo a AP-9, a A-55, a N-552, a N-555, a N-556, os Ramais ao porto do 
Nó de Isaac Peral, o coñecido como 1º Cinto e a conexión Castrelos-Bouzas coa Autoestrada de 
Puxeiros a Val Miñor. 

Sinálase a redacción do Estudo Informativo EI-PO 19, da variante de trazado entre Porriño e 
Vigo. 

Sobre estas vías é de aplicación a “Lei” e o “Regulamento”, así como a Lei 6/98, de 13 de abril, 
e o seu artigo Carreteras. 

9.1. Faise mención do Convenio entre o Ministerio e o Concello de Vigo, de 3 de Maio de 1992 
para a cesión de viario ao Concello. Asimesmo explicítase o estado actual das seguintes vías: 

- Isaac Peral; compromiso por parte do Concello, segundo Convenio de 26 de febreiro de 
2002, de asumir a conservación do enlace. 

- Travesía de Vigo. Formalizada a cesión ao Concello o 13/03/2003. 

- Primeiro Cinto e Avda. do Aeroporto. Votouse en pleno o 30 de setembro de 2002 a 
petición de cesión por parte do Concello da primeira e o 26/04/2004 da segunda. 

- Especifícase por parte da Unidade de Carreteras que tamén se entende que pode ser 
obxecto de cesión a Avda. de Madrid, no treito comprendido entre o Seminario e a 
Praza de España. 

- Igualmente, se entende que podería ser obxecto de cesión a A-55 entre o Nó de Puxeiros 
e o Seminario, sempre que previamente se puxese en servizo a reforma do dito Nó. 
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C) Dominio público e servidumes. 

Entende o Informe -segundo se contempla na Lei- que a liña de edificación sitúase a 50 metros, 
segundo os casos, medidos dende a aresta exterior da calzada máis próuxima. Porén, contempla 
como excepcións: 

- Na A-55, o Secretario de Estado de Política Territorial en resolución do 30 de Abril de 
1996, acordou fixar a dita liña de edificación nos 25 metros, no concello de Vigo, entre 
outros. 

- No chamado o Primeiro Cinto, o 26 de Decembro de 1995, no treito Castrelos-Bouzas, 
a 15 metros e unha mínima de 10 metros entre a explanación e o límite de edificación 
(que inclúe tamén o treito até a Avda. de Madrid). 

- No Informe sinálase que o proxecto do chamado Segundo Cinto,  proxectouse baixo a 
epígrafe de Circunvalación de Vigo, polo que no devandito Informe se entende que se 
debería aplicar os 100 metros que se lle aplican ás variantes de poboación. Ten 
aprobación definitiva do proxecto de trazado do tronco o 26/07/2001; e dos enclaves o 
5/04/2002. 

Para o resto da rede sonlle de aplicación as limitacións anteriores xa recollidas no Informe da 
Unidade de 5 de maio de 1992 ao documento de Subsanación de deficiencias na adaptación do 
PXOU de Vigo de 1988 á Lei 11/85, de adaptación á Lei do Solo de Galicia. 

A respeito do sinalado encol do 2º Cinto que se ven de citar hai que sinalar o seguinte: 

1º) Na reunión habida entre os técnicos do equipo redactor e os da “Demarcación de 
Carreteras” de Galicia, presidida polo Xefe de Gabinete da Secretaría Xeral de 
Infraestruturas do Mº de Fomento, Sr. Iglesias, e o Xerente de Urbanismo do Concello, 
Sr. Rivas, ficou crara a cuestión de que o chamado 2º Cinto -tramitado proxectualmente 
como de circunvalación- non é, en modo algún, unha circunvalación de Vigo, nen pode 
ser asimilado a una variante de poboación, posto que o denominado 2º Cinto é, en 
realidade unha vía de penetración a Vigo -máis concretamente ao Porto de Vigo na Zona 
de Bouzas- e non obedece -artigo 25,4 da Lei 25/88 de 29 de Xullo- á eliminación da 
travesía de poboación, posto que non substitúe ningunha travesía, nin ten a consideración 
de estrada de circunvalación, únicos requisitos establecidos no artigo mencionado para 
ampliar a liña de edificación a 100 m. 

2º) Abona a maiores esta tese o feito de que este vial nin tan sequera conecta vías de 
titularidade estatal, posto que a conexión efectúase na autoestrada da Xunta de Galicia 
(A-57) e o remate efectúase en Bouzas. 

Por conseguinte, compre aplicar aquí a servidume da liña de edificación a 50 metros –e non a 
100- que lle corresponde á rede de autoestradas, autovías e vías rápidas en xeral. 

E, nese senso, serva a presente resposta de adianto de solicitude ao Ministerio para que se 
produza a Modificación da afección no senso apuntado; sen prexuízo de que con carácter oficial 
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se instrúa o correspondente expediente de nova afección, cumprindo así o acordo acadado na 
reunión denantes citada. 

D) Accesos e caracterizacións técnicas. 

Entende o Informe que son de aplicación as disposicións do Título III, capítulo segundo do RC, 
así como a O.M. de 16/12/1997 pola que se regulan os accesos ás estradas do Estado. O radio de 
15 metros, para axuste de bordiños; así como que as glorietas se prevexan a título orientativo, 
non delimitando condicións de deseño. Cuestións todas elas que se asinan no presente PXOM.  

No tocante á publicidade, iluminación e peches, así como drenaxes e outros elementos que 
constitúen parte do dominio público, sinálase a normativa sectorial e os pregos técnicos, que se 
teñen igoalmente en conta no presente PXOM. 

E) Planeamento. 

Sinálase a particular grafía utilizada para as vías adscritas ao Ministerio, segundo as distintas 
zonas. En particular o relativo á clasificación como solo rústico de protección de infraestruturas, 
así como a delimitación expresa en planos da liña de edificación. 

F) Propostas varias incluídas no PXOM. 

a) Ronda de Vigo. 

Tómase en consideración a proposta da Ronda de Vigo e faise mención a informes ao respeito, 
en relación co seu entronque coa Avda. de Madrid á altura de Seminario. Suxírese unha variante 
de trazado no dito enlace, que decorrese polo Camiño de Raposeira. 

b) Cinto litoral. 

Sinálase que non corresponde á RCE, e en todo caso, os investimentos deberían adscribirse ao 
Ministerio de Medio Ambiente e non ao de Fomento. Tense en conta para a elaboración do 
Estudo Económico e Estratexia de Actuación. 

c) Estación Renfe. 

Sinálase que afecta ás conexións da AP-9; cousa que se tivo en conta e que é preciso negociar 
coa concesionaria156. 

d) Accesos ao aeroporto. 

Tómase en consideración o Estudo de Ordenación das conexións dos viais que conflúen na área, 
de Decembro do 2000. 

e) Avda. de Madrid. Novo acceso a Porriño. 

                                                 
156 Negociación que xá se ten producido a enteira satisfacción das dúas entidades: Concello e Ministerio, estando só 
pendente o asinamento do convenio que recolla a solución integral da rede ferroviária de alta velocidade en Vigo. E 
que, unha vez producido, será incorporado ao novo plan conforme aos procedementos legais establecidos na 
lexislación e regulamentación urbanísticas. 
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Non se comparten no Informe as afirmacións do Plan a respeito da deficiencia funcional da 
distribución da sección transversal da Avda. de Madrid. Sinala a dificultade de engarce da 
Ronda na zona. Tamén a difícil transformación da Avda. de Madrid. 

A respeito da autovía Vigo-Porriño proposto polo Plan, sinálase no Informe que excede do 
ámbito de estudo xa contratado polo Ministerio. A este respeito tratouse a cuestión na reunión 
Concello-Ministerio repetidamente citada e acordouse que por parte do concello se solicitaría a 
ampliación do ámbito da Rede de Estudo para que o Estudo Informativo e o proxecto non 
remate no Seminario senón que penetre na cidade dacordo coas previsións do Plan a repeito 
deste vial. 

f) Enlaces coa AP-9. 

Sinálanse as dificultades que teñen as previsións do Plan en razón de que coa súa previsión se 
altera a concesión administrativa da autoestrada. Xa que logo, teranse que emprender 
negociacións coa concesionaria. Na reunión Concello-Mº de Fomento, por parte deste 
ofrecéronse os seus bos oficios para este fin, sen que, en calquera caso se adquirisen 
compromisos doutro tenor. 

g) Viais de Teis. 

Sinálanse as dificultades orográficas. 

h) Primeiro Cinto. 

Faise mención ao previsto e faise advertencia que sobre a financiación estarase ao negociado no 
seu caso no convenio de cesión que se formule. 

G) Planeamento proposto. 

Faise mención, sobre todo, aos criterios de clasificación do solo, cando coinciden coas 
infraestruturas do Estado, así como a sinalización expresa das liñas límites de edificación. 

Nalgunhas vías como a A-55 faise mención a que o dominio público grafitado débese entender 
aproximado, prevalecendo, en todo caso, o real sobre do que se reflicte en planos. Sinalar neste 
tramo de estrada, os accesos a Recaré, que se indica que deben ser considerados de forma 
aproximada e resolverse por resolución da “Unidade de Carreteras”. 

Noutras, o solo rústico de protección de infraestruturas córtase, ao atravesar solos urbanizables 
ou acceder ao núcleo en zona urbana. 

H) Criterios establecidos polo Plan Xeral para a caracterización do sistema viario. 

Agás consideracións puntuais, no Informe reitéranse dúbidas a respeito da consideración de solo 
rústico de protección de infraestruturas, e as bandas de afección a respeito das liñas límite de 
edificación, en canto a servidumes de protección e a súa grafía dentro da serie de planos que 
inclúe o Plan Xeral. 

a) Consideracións lexislativas e de xestión. 
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A lexislación galega decrara como solo rústico aqueles terreos que se reserven ou preserven do 
desenvolvemento urbanístico, entre os que se sinalan os sometidos a algún réxime específico de 
protección incompatible coa súa urbanización, de conformidade coa lexislación de ordenación 
ou por unha normativa de regulación do dominio público de infraestruturas (artigo 15). 
Entendendo que tal cualificación como solo rústico de protección de infraestruturas (art. 32) está 
constituído polo solo rústico preciso para destinarse á localización de infraestruturas e as súas 
zonas de afección, que non son susceptibles de transformación. 

De feito, o método para a obtención de Sistemas Xerais, entre eles o viario, segundo o artigo 66 
da Lei, é: 

- En solo urbanos consolidados e en solos rústicos, mediante a expropiación forzosa, por 
convenio entre administración e propietario ou por permuta forzosa con terreos do 
patrimonio municipal do solo. 

- En solo urbano non consolidado e en solo urbanizable, ou no rústico incluído nunha 
área de reparto, obterase por cesión obrigatoria, por ocupación directa, por permuta 
forzosa, por expropiación forzosa ou por Convenio Urbanístico. 

As infraestruturas xerais que non teñan carácter municipal, que non estean contempladas no 
Plan Xeral, non poderán ser consideradas como sistemas xerais a efectos da xestión urbanística, 
polo que se entenden que deben ser obxecto de expropiación forzosa. 

b) Criterios establecidos no PXOM. 

O criterio xeral seguido con carácter xeral é grafitar como solo rústico de protección de 
infraestruturas, o daquelas que se chantan sobre os solos de natureza rústica. Isto é, grafítanse, 
especificamente as reservas de solo necesarias para a implantación de infraestruturas existentes 
ou previstas a nivel de estuo previo por outras administracións distintas da municipal. 

En S.U.C. e S.U.N.C. o sistema xeral viario grafítase polos seus aliñamentos en planos de 
ordenación, dentro da clasificación correspondente a cada tipo de terreo. En SUBLE o sistema 
xeral viario tamén se grafía polos seus aliñamentos dentro do plano de ordenación dado que elo 
permite a reserva do dito sistema xeral e permite adscribir a obtención dos solos necesarios para 
a implantación da infraestrutura por algún dos métodos que marca a lei. 

Os aliñamentos prantexados responden, doutra parte, ao que se considera a explanación da 
infraestrutura, incluídos taúdes e outros elementos da explanada das distintas vías, sen 
menoscabo de que o dominio real chegue a outros terreos, co cal ha de entenderse que debe 
prevalecer o dito dominio sobre o grafitado. Nos planos de clasificación, o sistema xeral viario 
ven representado a nivel sinóptico mediante uns eixos que marcan o seu desenvolvemento; xa 
que logo non é obxecto dos ditos planos a delimitación das zonas, senón o marcar a estrutura 
orgánica do territorio.  

Nos planos de ordenación optouse por non grafitar a liña límite de edificación; debido, en todo 
caso, a que esa liña fica definida a respeito dunha infraestrutura existente ou prevista. 
Entendendo que non é labor do Plan o interpretar as infraestruturas dependentes doutras 
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administracións; e que a dita interpretación podería entrar en colisión cos intereses da 
administración competente, da que si depende a interpretación da lei sectorial correspondente. 
É, polo mesmo, obxectivo do Plan non prantexar aliñacións que puidesen derivar inseguridade 
de interpretación. 

Xa que logo, a adscrición do sistema viario nalgúns casos a SUBLES responde a que se 
considera que esa clasificación prevalece a nivel de xestión do solo, de xeito que as afeccións de 
protección do dominio público da vía constitúen unha carga máis á dita bulsa de solo, 
permitindo redistribuír a perniciosa presenza da infraestrutura existente ou proxectada, sobre 
todos os propietarios do solo do polígono correspondente; e tal aplícase con carácter máis 
inmediato á banda de protección até a zona da liña límite de edificación, dado que nada impide 
que poida ser considerada como zona libre ou espazo verde de parte dos desenvolvementos 
previstos, garantindo deste xeito a obtención pública dos ditos terreos, en condicións de 
equidade e equidistribución de beneficios e cargas. As mesmas consideracións podense aplicar 
no caso de S.U.N.C. 

De calquera forma, o sistema xeral ligado a polígonos urbanizables, se se trata de viario 
existente, non computa dentro dos aproveitamentos previstos en cada unha das fichas de 
xestión. É dicir, aos aproveitamentos correspondentes detraéuselle a superficie correspondente 
aos sistemas xa obtidos baixo dominio público, posto que non é obxecto das administracións 
outro negocio que o de proporcionar o servizo que dimana das infraestruturas, pola súa propia 
función. 

Os sistemas xerais non existentes, que estean incluídos nos polígonos, en xeral computan a nivel 
do aproveitamento urbanístico, tanto no que respeita ao futuro dominio público como no que 
atinxe ás zonas de protección correspondentes. 

Con esa práctica conséguese unha completa equidistribución de cargas e beneficios; e que non 
se produzan prexuízos dentro dun mesmo ámbito, obxectivo primario da Lei do Solo. 
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6.2.1.4.3. Informe da Dirección Xeral de Costas, do Ministerio de Medio Ambiente. 
Remitido o 14 de Setembro do 2004 (Rexistro 5091). 

Sinálanse no Informe as seguintes cuestións: 

Que se advirten “algunhas deficiencias puntuais” nas liñas de dominio público marítimo-
terrestre e na delimitación da zona suxeita a servidume de protección. 

Procédese a corrixir nos planos de ordenación as deficiencias en cuestión no que respeita á liña 
de delimitación do dominio público marítimo terrestre e, no seu caso, correxindo o límite da 
zona de protección.157 

Corríxense igualmente os lindeiros en pequenos treitos na zona de Ríos e na totalidade dos 
apuntamentos do Monte de A Guía. 

Por tanto, e feitas estas excepcións, procédese a corrixir o apuntado sobre os treitos de terreos 
desafectados do Porto de Vigo por O.M. de 6-6-03 (vértices 159 a 173, 385 ao 512 e 201 ao 205 
do deslinde “Vigo Norte” incoado o 3-9-97). 

En relación coas suxerencias de que o Plan Xeral faga seu o réxime xurídico previsto na Lei de 
Costas para os terreos incluídos nas servidumes legais que corresponde a aqueles solos urbanos 
ou urbanizables, alleos ao solo rústico, é criterio xeral do Plan non reproducir os réximes xerais 
concretos de superior xerarquía, que en todo caso será aplicable, tanto no caso de que o 
incorporase o Plan como non, posto que, dada a vocación de permanencia, calquera eventual 
modificación lexislativa ou unha posible contradición entre disposicións ou a unha inseguridade 
xurídica non desexable. 

Por último e, en relación co manifestado a respeito do dominio público marítimo-terrestre na 
Illa de Toralla, tómase nota do apuntado no Informe e procédese a correxir a delimitación do 
solo urbano na parte meridional da Illa para facelo coincidir coa liña de deslinde, correxindo, no 
seu caso, igoalmente a liña de servidume de protección e clasificando como Rústico de Especial 
Protección de Costas a totalidade do solo comprendido no C.P.M.T. 

 

                                                 
157 No documento de aprobación inicial contíñase unha posición diferente verbo do Informe a respecto do dominio 
público e da servidume de protección de costas en  Punta Muíños (Alcabre) e Rotea (Teis) por entender que no 
PXOU de 1988 se clasificaba como solo urbano ambas zonas. Advertido polos Servizos Técnicos da Xerencia de que 
esta crencia non era certa, procedeuse a eliminar da Memoria xustificativa a razón da diverxencia e, por conseguinte, 
a correxir nos planos do plan a dita liña de revidume de protección de conformidade á apuntada pola D.X. de Costas. 
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6.2.1.4.4. Informe da Dirección Xeral de Recursos Mariños da Consellería de Pesca e 
Asuntos Marítimos. 

 

Pásase a analizar o contido do dito Informe seguindo a súa propia ordenación numérica: 

1. Na Normativa do PXOM de protección do dominio marítimo-terrestre faráse constar a 
obriga de evacuar Informe anual sobre os actos de edificación e uso do solo na 
servidume de protección, do que se dará conta ao órgano competente de Costas da 
Xunta de Galicia. 

2. Procédese a correxir na Normativa (non na Memoria do Plan como por erro se di) o 
artigo 12.5.1. sobre as siglas do solo rústico de protección especial de Costas. 

3. O artigo 25 da Lei de Costas contempla posibilidades de poder autorizar, baixo 
determinados requisitos de utilidade pública debidamente acreditada e, en particular: 
“as edificacións destinadas a residencia e habitación...” e a Lei 9/2002 tamén prevé 
expresamente como uso autorizable do solo rústico de especial protección de Costas 
(artigo 39) as construccións e rehabilitacións destinadas a turismo rural. 

Evidentemente o PXOM contempla esta posibilidade sen perxuízo de que tal 
posibilidade requira autorización de varias administracións competentes. 

Xa que logo, considérase que non se debe atender este punto do Informe. 

4. Procédese a correxir nos planos da Serie 1, follas 2, 5, 14 e 18, grafitando a cor 
correspondente o Solo Rústico de Especial Protección de Costas as áreas de servidume 
de 100 m.  

5. Discrépase igoalmente da afirmación de que no Plan debe mencionarse a prohibición de 
utilización do subsolo (garaxes e outros), tanto en espacios privados como públicos na 
servidume de protección. 

Entende o PXOM que tal xeneralización prohibitiva non é asumible, posto que a 
Disposición Transitoria 3 da Lei de Costas contempla a posibilidade de autorización 
deste tipo de usos no solo urbano afectado pola servidume de protección. 

O PXOM prevé a posibilidade destes usos, ben entendido que para a súa plasmación 
sexa necesario o concurso de autorización doutras administracións. 

6 e 7.- Nada que obxectar ao consignado nestes puntos. 

10 A respeito dos erros ou omisión nos planos a escala 1: 2.000 temos que manifestar que: 

- Plano nº 3 folla 1-Q (que no 1: 5.000 se denomina S-01-R Rotea). Igoal que xa se 
contestou ao Informe de Costas, discrépase do largo da servidume (100 m) aquí, porque 
todo o solo deste Sector era Solo Urbano en 1988, foi recollido como tal no Plan Xeral 
aprobado ese ano e ratificado en 1993. O feito de que hoxe se inclúa en solo urbanizble 
é decisión do Plan en razón de criterios do propio Plan. Pero mesmo, na zona, constitúe 
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solo urbano  que está rodeando o Sector no extremo nororiental (límite con Redondela). 
Por elo, a servidume neste Sector é preciso medila a 20 metros dende a ribeira do mar, 
conforme aos planos facilitados pola Xefatura de Costas de Pontevedra. Procédese, pois 
a correxir a liña de servidume de protección (que antes aparecía como coincidente co 
solo de dominio portuario) para establecela a 20 metros da ribeira do mar. 

- Plano 2. Monte da Guía: Grafítase a servidume tal e como figura nos planos de Costas 
facilitados pola Xefatura de Costas do Mº de Medio Ambiente (100 metros) 

- Plano 5, PEPRI Bouzas, tamén se grafía a servidume de 20 metros, que por erro non se 
recollera nos planos remitidos a Informe. A este respecto, e como consecuencia da 
aprobación definitiva do dito PEPRI  entende o PXOM que dacordo coa disposición 
Transitoria 3ª.3 da Lei de Costas, xa existe un documento de planeamento aprobado 
definitivamente que fora remitido aos organismos sectoriais competentes, instrumento 
no que xa se contén a ordenación que agora se recolle no presente PXOM, sen que por 
parte dos ditos organismos se puxese en cuestión a súa procedencia e legalidade. 

- Plano 5, folla 10-F. O deslinde da orde Ministerial de 18 de Decembro de 2003 está  
xulgamos- ben recollido, pero o Concello discrepa da liña que marca a servidume de 
protección, posto que este solo tiña a consideración de solo urbano en 1988 á entrada en 
vigor da Lei de Costas. E tamén era solo urbano no PXOU de 1993, por conseguinte 
estima o PXOM que é correcta a liña marcada no que nos planos remitidos figuraba 
como AOD-108 (Muíño do Vento).  

- Procedeuse tamén a rectificar a zona de servidume de protección entre os vértices 81 e 
87 das follas 3-7 e 3-8 correspondentes ao deslinde aprobado por O.M. de 18 de 
decembro de 2003 segundo a rectificación aprobada por resolución da Dirección 
General de Costas do Ministerio de Medio Ambiente de data 18 de xaneiro de 2006, en 
Mide, da que os Servizos Técnicos da Xerencia deron traslado ao equipo redactor do 
PXOM. 

No que respeita á liña de servidume que afecta ás zonas API 29 e API 30, entendemos que tanto 
na folla 5 do plano 1: 5.000 como na folla 10 G do plano 1: 2.000 recollen fidelmente a 
establecida no deslinde marítimo-terrestre vixente ao que se fixo mención. 

- Plano 14. Folla 18 A. procédese a correxir a liña no sentido apuntado no Informe. 

- Plano 14. folla 20-A. Na zona contigua a OAD-116 non se descobre ningún erro, logo 
de feita a comprobación de comparar os planos do PXOM cos da delimitación do 
dominio e a súa protección. 

- Tal vez se queira referir o Informe á servidume que afecta ao propio ámbito AOD-116. 
Este é un tema moi controvertido, posto que esta área estaba clasificada no Plan Xeral 
de 1988 (xa que logo coincidente co ano de entrada en vigor da Lei de Costas) como 
Solo urbano de núcleo rural. 
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Na corrección de erros de 1993, sen embargo foi clasificado como solo urbanizable e recollida 
unha liña de servidume de protección a 100 metros, en troques de a 20 que sería o que lle 
correspondería ao réxime do solo urbano. 

Esta delimitación da servidume foi recorrida xudicialmente e o fallo en Sentencia firme, que se 
ven de producir, confirmou a servidume hoxe vixente. Xa que logo entendeuse que non compre 
recoller a clasificación do solo como solo urbano. 

Por conseguinte, o correcto é volver ao réxime xurídico do plan vixente e clasificar este solo 
como urbanizable. E, en razón da afección que nos ocupa, outorgándolle a condición de Sistema 
Xeral de Espazos Libres (como a outros solos desta área litoral de Vigo), adscribíndoo a un 
sector dos previstos polo Plan, recalculando, obviamente, as condicións de aproveitamento que 
fosen mester. 

- Planos 2, 3. corríxese o apuntado no Informe sobre a pequena zona de Teis situada a 
cabalo destas dúas follas do plano 1/ 5.000. 
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6.2.1.5. informes doutras Administracións emitidos con posterioridade á 
aprobación inicial.  

No período de tramitación do PXOM recibíronse oito informes de organismos de outras 

administracións públicas. As respostas a eses Informes se atopan como Anexos a este Captítulo 

1 de Antecedentes. Os informes recibidos son os seguintes:  

- Da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, da Consellería de Medio Ambiente da 

Xunta de Galicia, de 5 de Abril de 2005, con rexistro de saída de 30 de marzo do dito ano.  Esta 

Dirección Xeral, agás unha consideración relativa á denominación das categorías de solo, non 

ten obxección algunha que facer o PXOM.  

- Do Ministério de Industria, de 6 de abril de 2005. Trátase dun recordatorio de normativa leal 

aplicable no eido das telecomunicacións aplicable a construcción de vivendas. A resposta 

contense no Anexo citado. 

- De Portos de Galicia, da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, de 8 

de Abril de 2005. É un Informe desfavorable, en todo caso, procedeuse a correxir as eivas 

apuntadas, dacordo co manifestado no noso Informe de resposta recollido no Anexo a esta 

Memoria Xustificativa.  

- Da Autoridade Portuaria, do Ministerio de Fomento, de 14 de abril de 2005. Trátase da 

alegación nº 43.810 na que plantexan varias propostas relacionadas coas actuacións previstas no 

Berbés, en Beiramar, na Praza de España, en Cabo Estai Norte e do acceso Sur ferroviario e 

ramal de conexión co porto. No anexo a esta Memoria, atopase a proposta de resolución dada a 

esta alegación. 

- De  AENA, de 13 de abril de 2005. Plantexa unha serie de cuestións que non se recolleron do 

Informe de Secretaria de Aviación Civil, emitido con anterioridade a aprobación inicial. Dado o 

carácter vinculante do Informe, antes da aprobación definitiva debe ser remitido o PXOM para 

obter informe favorable. 

- Da Dirección Xeral do Patrimonio Historico e Cultural da Consellería de Cultura, 

Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia. Recibironse dous Informes: 

a) do Director Xeral do Patrimonio Cultural, de 18 e abril de2005; e,  

b) do Arqueólogo dos Servizos Provinciais da Consellería de Cultura, en Pontevedra, de 

6 de xuño de 2005. En razón do carácter desfavorable do primeiro, procedeuse a 

correxir as eivas ou ausencias apuntadas na elaboración e tratamento do Catálogo de 
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Bens de Interese Cultural, dacordo co manifestado no noso Informe de resposta, 

reflectido  no Anexo ao que se ven de facer mención. 

- Da Subdirección Xeral do Domínio Público Hidráulico de Augas de Galicia, da 

Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, de 26 de Maio de 2005, con 

rexistro de saída de 14 de xuño do dito ano. É un Informe favorable. En todo caso, no 

Anexo citado recollénse os critérios da resposta e o tratamento dado aos apuntamentos 

contidos no Informe deste organismo. 
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6.2.1.6. Informes de diferentes servizos municipais do Concello de Vigo. 

Como Anexo ao apartado de Antecedentes figuran as respostas a todos os Informes emitidos 

polos distintos Servizos Municipais; a saber. 

- Servizo Municial de Patrimonio Histórico 

- Servizo Municipal de Medio Ambiente 

- Servizo Municipal de Electro-Mecánicos 

- Servizo Municipal de Parques e Xardíns 

- Servizo Municipal de Vías e Obras 

- Area de Servizos Xerais 

- Servizo Municipal de Educación 

- Organismo Autónomo Municipal: Parque das Ciencias Vigo Zoo. 

Todos estes Informes atópanse contestados no Informe do PXOM que figura, como se dixo, 
como Anexo a este Capítulo 1 da Memoria: Antecedentes; e as recomendacións que neles se 
conteñen, no seu caso, foron recollidas no presente Documento para aprobación provisional. 

6.2.1.7. Informes emitidos polos concellos lindeiros. 

Emitiron Informes sobre o PXOM de Vigo os concellos lindeiros de  Gondomar, Redondela e 
Mos; informes aos que se lles da resposta e, no seu caso, se atende ás cuestións plantexadas, no 
Informe do Equipo Redactor que figura como Anexo ao presente Capítulo 1, de Antecedentes. 

6.2.1.8. Informe dos Servizos Técnicos da Xerencia de Urbanismo. 

Por parte dos Servizos Técnicos Municipais da Xerencia de Urbanismo se emitíu Informe en 
data 15 de abril de 2005, no que se consideraron: 

a) Observacións que ao longo do tempo e de forma verbal xa se trasladaran ao equipo 
redactor  con anterioridade á aprobación inicial do plan xeral ( a maioría das cais xa se 
tiveran en conta no documento de aprobación inicial) 

b) Os Informes recibidos da CTOPV da Xunta de Galicia e doutras administracións 
sectoriais emitidos antes da aprobación inicial (dos que xa se deu conta máis atrás) 

c) As advertencias formuladas polo Sr. Secretario do Pleno, no seu Informe previo á 
aprobación inicial. 
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Como resultado do dito Informe, así como de un bo fato de reunións entre membros do equipo 
redactor do PXOM e técnicos da Xerencia, procedeuse a correxir tanto os documentos 
normativos (Normativa Urbanística, Catálogo...,) como os de carácter máis xustificativo 
(Estudio de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico, Estudo Económico...) e, 
por descontado, tamén a propia Memoria Xustificativa. En todo caso, no que a esta se refire, 
entendemos que o máis salientable aquí e o que afecta á consideración que se ten a respeito do 
Informe Previo da Consellería de Política Territorial. E nese sentido, se se ten en conta que o 
Informe dos Servizos Técnicos da Xerencia de Urbanismo coincide co do PXOM verbo do 
posicionamento das competencias municipais, hai que suliñar que se fixo unha relectura da 
cuestión, para tentar achegar posturas sobre contidos e determinacións entre o Informe Previo 
citado  e o Documento da Memoria Xustificativa que serviíu para a aprobación Inicial do Plan. 
E mesmo, detro deste documento, nomeadamente sobre a necesidade de maior xustificación no 
tocante a cuestións tais como a clasificación do solo, as medidas adopatadas para a integración 
no medio ambiente e na paisaxe (formulando con rigor as concas paisaxísticas e o seu 
tratamento acaído), a ponderación de usos e tipoloxías empregados para os cálculos de 
aproveitamento urbanístico, a eliminación de contradiccións entre o aproveitamento tipo fixado 
nas Fichas de características dos solos de desenvolvemento  e o consignado nas ordenacións 
detalladas, do PXOM, ou, para non cansar, a  maior xustificación da homoxeneidade existente  
entre as diferentes áreas de reaprto e o xusto equilibrio de cargas e beneficios dentro de cada 
unha. 

Tamén se atenderon as suxerencias dos Servizos Técnicos da Xerencia no que respecta á mellor 
representación, identificación e demáis condicións aplicables aos sistemas xerais. 

Igualmente se atende á solicitude dos Técnicos no que respecta á necesidade de representar 
todas as determinacións do planeamento nos planos de escala 1:1.000; á necesidade de correxir 
as eivas sobre usos globais existentes nalgunhas Fichas.  

Tamén se procedeu a correxir o acople de todas as ordenacións detalladas incorporadas ao 
PXOM que ofrecían problemas de axuste cos planos xerais de ordenación. De calquera xeito hai 
que dicir que foi criterio acordado o incluir como ordenación detallada somente aquelas que a 
Corporación encargara e conteñen todas as determinacións. Aquelas outras que foron redactadas 
como consecuencias de Convenios con privados, se incorporaron sempre que contaran con 
todos as determinacións que para estes supostos se conteñen na vixente lexislación urbanística. 
Aqueles outros que non foron quen de rematar acaidamente os seus documentos de ordenación 
detallada poderán ser tramitados como Plans Especiais ou Plans Parciais, segundo os casos, e 
mesmo iniciair esa tramitación, logo de aprobado provisionalmente o Plan, podendo ser 
aprobadas logo da aprobación definitiva do PXOM. 

Aínda que non se comparten por enteiro os razonamentos verbo das cuestións que o Informe 
comentado efectúa sobre o aproveitamento tipo, entendeu o equipo que era mester afondar nesta 
cuestión e proceder a unha fonda e exhaustiva xustificación de todas e cada unha das 
determinacións que para o cálculo do aproveitamento se conteñen en todas ás áreas de 
desenvolvemento urbanístico, conforme se recolle no capítulo 6.5. da presente Memoria. Xa que 
logo tamén se atende esta suxerencia dos mentados Servizos Técnicos da Xerencia. 
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De todos os xeitos, temos que dicir que o PXOM que agora se vai someter a aprobación xeral 
conta cunha documentación máis correcta e exhaustiva, e elo obedece non só ao esforzo que 
supuxo atender ás esixencias, recomendacións e corrección de erros advertidos nos informes 
sectoriais e demais informes xa vistos, senón tamén e principalmente, ao traballo de revisión 
que de toda esa docuemtación do Plan se fixo por parte dos Servizos Técnicos da Xerencia de 
Urbanismo, que, mesmo nas cuestións sobre as que se poderían ter diverxencias, foron 
aproveitados para xustificar mellor as determinacións do plan insuficientamente xustificadas ou 
crarexadas. 

Por descontado, tamén se mellora o documento co (habería que dicir, xigantesco) traballo de 
análise e propostas de resolución de todas e cada unha das case seis mil alegacións diferentes 
presentadas no trámite da exposición pública, porque eses informes que serven de base para a 
estimación ou desestimación das alegacións presentadas, ao seren parte integrante da Memoria 
de Participación, e polo tanto do documento do plan, conforman a xustificación das 
modificacións producidas no dito documento dende a aprobación inicial e acada tanto ás 
modificacións do documento que son froito das concretas peticións dos alegantes, como do resto 
de modificiacións que, non sendo obxecto de petición específica, derivan directa ou 
indirectamente daquelas. E, nese senso, unha moi cuantiosa parte das  cuestións prantexadas no 
documento que agora se comenta xa se responderon mercede aos cambios que se introduciron 
no documento do plan para o seu melloramento, mercede á multitude de xusficacións que 
conlevou a admisión dos contidos das devanditas alegacións. 
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6.2.2. INFORME DO EQUIPO REDACTOR EN RELACIÓN COAS NOVAS 

OBSERVACIÓNS FEITAS POLO EXMO. SR. CONSELLEIRO DE PTOPV NO 

SEU INFORME DE 28 DE XULLO DE 2004, PREVIO Á APROBACIÓN INICIAL 

DO PLAN XERAL DE VIGO.158 

6.2.2.1. CUESTIÓN PREVIA: Sobre o degrao de detalle esixible ao documento da 
MEMORIA XUSTIFICATIVA no que atinxe ás Motivacións das diferentes 
determinacións do PXOM. 

 

En varias pasaxes do Informe Previo, redactado pola Dirección Xeral de Urbanismo de 28 de 
xullo de 2004 (no sucesivo IP), semella requirirse á Memoria Xustificativa do Plan Xeral un 
degrao de detalle ou pormenorización na xustificación das ordenacións e/ou das determinacións 
do devandito Plan, que, dito con todos os respectos non parece axustarse á lexislación 
urbanística (artigo 38 do Regulamento de Planeamento –deica en diante RB-) nen á doutrina 
xurisprudencial que ven interpretando –con profusión e craridade- o requisito da motivación dos 
plans urbanísticos. 

Así, en relación cos Plans Xerais, tanto a doutrina como a Xurisprudencia afirman de xeito 
rotundo que a Memoria non ten que conter unha xustificación detallada ou polo miúdo de todos 
e cada un dos aspectos que resultan afectados pola ordenación, pois tal cousa, amais de conlevar 
unha extraordinaria dificultade técnica, no caso de se facer así, provocaría unha situación 
absurda. Sentencias do tribunal Supremo (en diante TS), como a do 7 de novembro de 1991 (AZ 
8805), matizan o alcance da motivación dos Plans Urbanísticos: 

“En segundo término, ha de tenerse en cuenta, que la Memorial del Plan sirve de perfecta 
motivación y justificación a las determinaciones del mismo, sin que quepa exigirle una detallada 
especificación, reforma por reforma, de todas las variaciones en que el Plan incide, ya que las 
Memorias únicamente marcan las líneas maestras de lo que ha de ser el planeamiento a que se 
refieren sin descender a particularidades, las que se explican por su acomodamiento a lo con 
                                                 
158 Este Informe do Equipo é o que figura no documento de aprobación inicial. Con posterioridade, e en razón do 
resultado das alegacións presentadas e, sobre todo, dos distintos informes dos técnicos municipais, tal como se deixou 
dito nas notas a pe de páxina do capítulo 1, notas números 10 e 11, procedeuse a introducir no documento da 
Memoria Xustificativa, unha serie de matizacións que veñen  recoller de feito bastantes das cuestións que a modo de 
recomendacións se contiñan no Informe do Sr. Conselleiro de Política Territorial e que nun primeiro intre non se 
tiñan tido en conta por mor de entenderense que ou ben non eran senón recomendacións e non mandatos, ou ben se 
trataba de cuestións que se entendían como ámbito de decisión ou competencia municipal.. En síntese, esas 
correcións feitas con posterioridade refírense a: unha máis ampla e fonda xustificación de determinacións sobre 
diversos aspectos: clasificación de solo, capacidade de carga do plan e demanda de teito para vivenda e actividades; 
sobre a necesidade de establecer  concas paisaxísticas, sobre a determinación do aproveitamento tipo e xustificación 
dos coeficientes de ponderación (cuestión sobre a que, pesie aos problemas derivdos do tenor literal da lei ao 
respecto, entendemos que se resolven os apuntamentos e preocupacións tanto do Informe Prévio, como as dos 
Servicios da xerencia de Urbanismo no mesmo sentido); sobre aspectos concretos das normas técnicas e de grafiado; 
sobre a fixación de alturas verbo do largo das rúas, sobre diversas determinacións que afectan a algúns solos 
urbanizables; sobre o mellor encaixe de datos e cifras...; e, en xeral, sobre unha mellor xustificación das 
determinacións do plan xeral. 
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carácter general previsto. Y finalmente, ha de precisarse, que el cambio de la consideración 
urbanística de la repetida parcela entraba dentro de las posibilidades del “ius variandi”, sin que 
en ningún momento se hayta acreditado que en el uso de la discrecionalidad se haya actuado en 
contra de las más elementales reglas de la racionalidad y el buen sentido, en oposición a lo legal 
o reglamentariamente dispuesto o incurriendo en desviación de poder, limitaciones a aquel 
derecho, habiéndose reducido el recurrente a alegar la perfecta ordenación urbanística anterior 
de la zona y la existencia en esta de abundantes zonas verdes, todo ello naturalmente favorable 
para sus intereses, intereses que por particulares deben supeditarse a los generales que por su 
propia naturaleza normativa un Plan General sirve y que en este caso se concretaron en unha 
ordenación distinta a la que la parte propone en una visión interesada del planeamiento”. 

Nun suposto semellante ó T.S. tivo oportunidade de pronunciarse ao respeito da minuciosidade 
con que a Administración urbanística debe motivar as súas determinacións (STS de 2 de xaneiro 
de 1992-Az.692--): 

 “SEGUNDO.- Se alega asimismo indefensión por entender los recurrentes que tanto la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrd, como la desestimación del recurso 
de reposición contra el mismo, adolecen de la necesaria motivación, al no haberse justificado 
debidamente el porqué a los terrenos de su propiedad se les califica de sistema general de 
equipamiento. Interesa advertir que la justificacións de las determinaciones de un Plan General 
no puede encontrar la misma respuesta que la de los actos administrativos, sino que la 
“motivación” del planeamento halla su expresión en la Memoria, sin que, como señalan las 
Sentencias de esta Sala de 23-7-91 y 7-11-1991 (Az. 6287 y 8804, respectivamente), pueda 
exigírsela una detallada especificación, reforma por reforma, en todas las variaciones en que el 
Plan incide, ya que dicho documento del plan únicamente marca las líneas maestras de lo que ha 
de ser el planeamiento a que se refiere sin descender a particularidades, las que se explican por 
su acomodamiento a los previsto con carácter general.” 

Non sendo tampouco necesaria unha explicación polo miúdo dos cambios que tiver disposto, 
por caso, para unha finca específica, será esixible simplemente unha explicación das liñas 
mestras e dos criterios principais sobre os que, con carácter xeral se asenta a ordenación. 

Outro claro exemplo atopámolo tamén en recentes sentencias do T.S. como a de 11 de febreiro 
de 2004 (Az. 1053) nba que actuou como poñente o Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil: 

 “Por lo demás, y respecto a la falta de motivación, es ya doctrina consolidada la de que 
ésta se exige para las grandes determinaciones del Plan, para aquellas decisiones que vertebran 
el modelo urbanístico elegido, pero no para todas y cada una de las calificaciones particulares y 
minuciosas que el Plan contiene”. 

Todo o que se ven de dicir ten que levar, forzosamente, ao equipo redactor a desoír, con carácter 
xeral, as demandas autonómicas de motivación pormenorizada e detallada de moitas das 
determinacións do PXOM que se consideran suficientemente xustificadas ao longo dos distintos 
capítulos da Memoria Xustificativa; iso si, sen prexuízo de que para determinadas actuacións de 
especial relevancia ou complexidade, e en atención ás especiais circunstancias que puidesen 
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concurrir, a Memoria recolla unha máis fonda e minuciosa explicación dos motivos que levan a 
adoptar determinadas solucións técnicas ou xurídicas. Mais, ben entendido que estas 
motivacións polo miúdo serán, en todo caso, excepcionais, dentro dun documento como o da 
Memoria Xustificativa do PXOM de Vigo que en atención á doctrina xurisprudencial exposta 
hase limitar, como así se leva feito mesmo dende o Avance, a motivar as grandes 
determinacións do Plan, ou sexa, as súas liñas mestras. 

Sentada esta premisa, que se pode entender como resposta a moitas das observacións que o 
órgano autonómico levou a cabo no seu IP, de 28/07/2004, pásase xa a comentar os diferentes 
temas do mesmo, facéndoo segundo a estrutura empregada e a orde seguida no dito Informe. 

 

Capitulo A. Sobre a Documentación do PXOM. 

Apartado A-1.- É neste punto 1 onde o IP, logo de expresar “sen nada que obxectar sobre a 
calidade do seu contido”, inicia os comentarios sobre o contido da Memoria en demanda de 
maior afondamento na xustificación das determinacións. A este respeito, considérase que no 
apartado “0. Cuestión Previa”, do presente Informe, xa se leva dado cumprida resposta ao 
carácter que se coida corresponde ao documento da Memoria Xustificativa. Xa que logo, nonos 
imos deter agora máis. Se acaso, para contestar ao exemplo que se cita do apartado 3 do citado 
documento, sinalar que se considera por parte do equipo redactor que este capítulo non devén 
innecesario porque explica e enmarca as propias determinacións do plan dende o ponto de vista 
dunha maior explicación dos contidos lexislativos que inciden na ordenación. 

Apartado A-2. No ponto 2 ao IP sinala que, dacordo co disposto no artigo 39,2 do RP, os 
planos de Clasificación e Estrutura Xeral e Orgánica do Territorio deben ser independentes, 
afirmando que, no caso de Vigo –e, dada a súa alta complexidade urbanística, tal independencia 
aínda devén en máis desexable. Sen prexuicio de que para o equipo redactor pode ser discutible 
que “... tal independencia resulta especialmente desexable, sen renunciar á convinte visión de 
conxunto...”, e, igoalmente, sen prexuicio tamén de que o plano da Serie 1, escala 1: 5.000 
aportado, no que se xuntan a clasificación e a estrutura xeral e orgánica, poida seguir a ser 
válido, é certo que a normativa obriga a que ámbolos dous aspectos  -clasificación do solo e 
estrutura xeral e orgánica- fiquen reflectidos por separado en dous planos diferentes. Así, pois, 
non hai nada que obxectar a esta observación do IP. Por conseguinte procédese a conformar os 
planos do PXOM, cun plano de clasificación do solo (que, ao tempo, conteña elementos de 
sistemas xerais que expliquen mellor a clasificación e categorización) e outra que conteña a 
estrutura xeral e orgánica do territorio. Así pois, asúmese a observación e dáselle resposta. 

En todo caso, e en relación á clasificación de contido que se demarcaban tamén no Informe, 
temos que sinalar que a pretensión de que os planos da serie 1 estean redactados de xeito que 
recollan todos os datos relativos á identificación detallada de cada un dos elementos que 
integran os Sistemas Xerais, semella que é esquecerse precisamente, da anterior información d 
dito IP, no que ao órgano autonómico da conta da alta complexidade do Concello de Vigo. 

 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 535 -  
 

Xa que logo, semella que a mellor opción pasa por acceder á Memoria (non en van, o artigo 
38,5º do Regulamento de Planeamento atribúe a este documento a “justificación del modelo de 
desarrollo elegido y descripción de la ordenación propuesta”. E a este respeito, existen uns 
listados no Documento de Xestión e Execución, listados que teñen carácter normativo, que 
contemplan estes elementos. Velaí que, por máis que agora se vaia mellorar a presentación polo 
miúdo, a que se pormenorizou en fichas e planos, dos Sistemas Xerais, semella ser xa correcta. 

No que respeita ao Apartado A-2b, o IP recomenda a incorporación de planos de xestión. É 
entendemento do equipo redactor que, legalmente non existe obriga de incorporar tales planos, 
pois nin a lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio rural de Galicia (deica 
en diante Lei 9/2002), nen o RP obrigan a elo. Doutra parte, o IP non acrara o concepto do que 
considera “Planos de Xestión”. O Equipo Redactor entende, como xa se indicou no apartado 
precedente, que a suma dos planos que definen e delimitan todos os ámbitos de solo urbano non 
consolidado, todos os Sectores de Solo Urbanizable e todos os Sistemas Xerais, acompañados 
dos documentos de Xestión e Execución e de Estratexia de Actuación e Estudio Económico, 
resolve de xeito preciso todos os criterios e determinacións referentes á Xestión do Plan Xeral. 

Mais, dito o anterior, cabería salientar que a virtude do PXOM de Vigo en materia de xestión é 
tal que, precisamente, ten incluído o documento específico de Xestión e Execución que, non 
atopándose entre os previstos pola normativa, contribúe á mellor expresión e regulación destes 
aspectos. O dito documento é asumido sen problemas polo I.P. 

No Apartado A-2c do IP fanse certas observación en relación coas escalas dos diferentes 
planos do PXOM, vencellado á información que os mesmos conteñen. Non obstante estas 
observacións, entende o Plan que o IP non se opón a que o Plano a escala 1: 5000 de unha e 
outra clase de solo sexa o mesmo; o que lle solprende á que no Plano a escala 1: 5.000 se atopen 
máis determinacións para o solo Urbano Non Consolidado (deica en diante SUNC) que no plano 
1: 1.000/2.000. Mais isto era, exactamente, a pretensión do equipo redactor. A pretensión non 
abeira no manexo das dúas series, senón que para o solo urbano no que o plan fixa 
alineamentos, ou sexa o solo urbano consolidado (SUC), se use a serie 2 (escala 1: 1.999/2.000) 
e para o SUNC, no que non se produce o sinalamento de alineamentos, a serie 1, escala 1: 5.000 
(artigo 39, B do RP: “En aquellas áreas en las que el Plan General no señala   y rasantes, la 
escala mínima podrá ser 1: 5.000”). non obstante o anterior e seguindo tamén criterios dos 
técnicos da Xerencia de Urbanismo, no actual documento do PXOM completaronse algúns 
aspectos nos Planos do Solo Urbano Consolidado. 

No Apartado A-2d sinálase a necesidade de que os planos de ordenación pormenorizada (Serie 
2 mais todas as ordenacións detalladas incorporadas ao plan xeral) se presentase a escala 1: 
1.000. nada que obxectar. Así fora xa anunciado polo Equipo Redactor, aínda que esta esixencia 
se consideraba ineludible para o documento de exposición ao público. 

Xa que logo procédese a elaborar a serie 2 en dous formatos: 

- a escala 1:1.000 (A-1) sen encadernar para quen o queira consultar en arquivo. 

- A escala 1:2.000 (A-3) encadernados, para quen busque a facilidade de manexo de 
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varias follas ao tempo. 

No que atinxe ao Apartado A-2e advírtese que o Plan non incorpora planos doe Usos Globais, 
como prevé o artigo 39, 2ª,c) do RP. Nada que obxectar ao comentario normativo; pero dá a 
impresión de que non se ten decatado que os planos da Serie 1, conteñen de xeito nidio a 
asignación dos ditos usos globais, por medio de letras (“R”, para o uso global residencial; “T” 
para o Terciario; “I” para o Industrial, etc.); e a isto habería que engadir que a Memoria 
Xustificativa e o Documento de Estratexia de Actuación e Estudo Económico enriquecen a 
visión xeral con esquemas representativos dos diferentes Usos Globais. Non obstante, 
recolleronse os usos globais nos planos de Estrutura Xeral e Orgánica do Territorio, Escala 
1/5000 incorporados segundo se expón no Apartado A-2. 

No que respeita ao Apartado A-2f, no que o IP recomenda que as Ordenanzas se representen en 
cada “manzana”, cuarterón, couzada ou gainteiro, entende o PXOM que non sería comenente.  

E elo, por dúas razóns. Dunha banda porque a “Manzana” non é, de seu, un ámbito de 
aplicación de Ordenanza, posto que o Plan define Zonas de Ordenanza; e, da outra, porque a 
presumida evitación da confusión (que se tentará evitar logo dun repaso a fondo de todas as 
folas do plano), viría acompañada dun exceso de “sobre cargas” gráficas que, de certo, 
producirían unha perda de craridade nos planos. Todo elo, repetimos, con independencia da 
necesidade de axustar aqueladamente os límites de ordenanzas que procedan. 

No que atinxe ao Apartado A-3 do IP, o Plan non ten nada que obxectar aos erros ou 
deficiencias materiais dos planos que neste apartado se sinalan. En consecoencia correxíronse 
no documento, logo de comprobada a efectiva concorrencia dos mentados erros. 

Outro tanto valería para contestar ás observacións que sobre erros ou deficiencias documentais 
se apuntan no Apartado A-6, e as eventuais contradiccións a que se fai mención no Apartado 
A-7 do IP, en relación co sinalamento de usos globais en Fichas dalgúns ámbitos de SUNC, así 
como ao resto de observacións de semellante natureza que se suceden ao longo do dito Informe 
Previo, para as que, por mor de evitar reiteracións, se da por reproducido o seu contido. 

Sobre a referencia que se realiza no Apartado A-4, en relación co aporte de mellor información 
sobre redes de servizos, hai que sinalar que en todo este tempo, as compañías concesionarias 
responsables dos mesmos estiveron a dixitalizar a información. Velaí que agora se poida apuntar 
esa inxente documentación, por outra parte esencial, para comprobar a clasificación do solo en 
moitas áreas urbanas. procédese, pois, a apuntar a documentación requerida. 

Sobre a referencia que se realiza no Apartado A-5 en relación cos ficheiros de debuxo, entende 
o plan que o comentario recollido no IP  debe considerarse como alleo ás disposicións que 
regulan as determinacións dos planos, pois os sistemas informáticos deben de se considerar 
como simples ferramentas para a elaboración dos planos e cada equipo utilízaas segundo as súas 
propias técnicas e criterios. De calquera xeito, enténdese que, agora mesmo, non hai previsión 
coñecida dunha posible implantación en Vigo dun SIX, para o cal é seguro que serán utilizables 
as bases informáticas do PXOM unha vez adaptadas ao dito SIX no momento que procede. 
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En relación coas observacións de posibles deficiencias (Apartado 6) de índole meramente 
instrumental, cabe dicir  seguinte: 

a) Axuntouse na Memoria o apuntado sobre as descricións literais e as delimitacións dos 
Distritos. 

b) Asústanse igualmente as descricións dos coeficientes de ponderación. 

c) Repasouse no Estudo de Sostibilidade a incidencia entre a ficha do río Eifonso e a nova 
Autovía Vigo-Porriño, cuxo trazado fio incluído na última fase do traballo. 

d) Corrixiuse a diferencia entre A Memoria e a Normativa no que se refire á altura máxima da 
Ordenanza 6 Grado 4ª E. 

En relación co apuntado no Apartado 7, fíxose un repaso completo da Memoria, especialmente 
no que atinxe ao punto 6.2.8, a fin de evitar as contradiccións existentes coas determinacións 
das Fichas dalgúns ámbitos. 

En relación co apuntado no Apartado A-8, sobre unha suposta incoherencia no tratamento dos 
intercambiadores de transportes compre sinalar que estes intercambiadores teñen, segundo a 
Normativa de Usos, dentro do Uso Global o de Transporte e Comunicacións e como uso 
pormenorizado o de Clase Servizos Públicos, Categoría 5ª; o cal non quita para que, asimesmo 
estean suxeitos ás condicións que a Normativa fixe para o uso global de Garaxe-Aparcamento, 
ao ser onde se regulan as condicións específicas dos mesmos por razón do uso. 

Apartado A-9. O IP sinala que o PXOM debe incorporar unha concreta identificación 
(“inventario”) de todas as parcelas dotacionais, expresando para cada unha delas a súa 
superficie, carácter (isto é, se se trata de Sistema Xeral ou de dotación local), condición 
(existente ou prevista), titularidade (pública ou privada) e destino específico. 

Segundo o parecer deste equipo redactor, na normativa legal aplicable (vgr. Arts. 54 da lei 
9/2002 e 29 do RP) semella que non se contén esixencia algunha sobre o dito “inventario”, 
como se afirma no IP, senón a súa “delimitación”, “fixación”, “indicación do carácter”, etc., 
destas parcelas dotacionais. Elo implica, a xuízo do Plan, que se esixiría que todos eses aspectos 
ficasen perfectamente fixados no Documento do PXOM, mais semella deixar liberdade ao 
planificador á hora de elexiren os medios para elo. O medio pode ser un inventario, 
evidentemente, mais tamén pode ser calquera outro que recolla estes aspectos de xeito fefacente 
(isto é, indicación sobre planos, consignación en Fichas, etc). E, neste senso, nos planos 
aportados non existe dúbida algunha da clasificación das parcelas dotacionais, porque se se 
diferencias con precisión os existentes dos propostos, os de carácter xeral dos locais e os de 
titularidade pública e privada. Polo que, se entende, non existe indeterminacións sobre as 
condicións de cada espacio. 
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Doutra parte, a Lei 9/2002, a diferencia de lexislacións anteriores non esixe para as dotacións 
equipamentais de carácter local a necesidade de fixación para os mesmos dun destino 
específico. Somentes esixe a previsión da reserva de solo para a súa cesión gratuíta en tódolos 
ámbitos de SUNC, agás que se contemple a súa innecesariedade e se subsuman os estándares no 
conxunto do distrito de solo urbano de que se trate. 

Apartado A-10. estudio de sostentatilidade ambiental impacto territorial e paisaxístico. O IP 
neste apartado alerta sobre “uns resultados posiblemente dudosos”, aínda que recoñece que non 
hai “nada que obxectar á metodoloxía empregada na elaboración”. 

Deixando á marxe a corrección ou non da metodoloxía e dos resultados,  certo é que as 
manifestación do informe contidas neste apartado 10 adoecen, alomenos, de dous defectos 
importantes. En primeiro lugar, semella que se esqueceu que non é a D.X. de Urbanismo –
autora do IP- o órgano administrativo con competencias sobre a materia. Será o órgano 
ambiental o que, no seu momento deberá emitir o informe sectorial pertinente, pronunciándose 
sobre o particular e, en segundo lugar, e dito co debido respecto, o IP, neste punto, amosa unha 
manifesta falta de motivación á hora de “avaliar” os resultados do Estudo de Sostibilidade 
ambiental, xa que se limita a non compartir os resultados do dito estudio, pero sen aportar 
razóns técnicas e/ou medioambientais de calquera tipo. Sorprende ademais que sexa así, cando 
previamente xa se da a conformidade á metodoloxía aplicada. 

En todo caso, e como acraración complementaria, habería que dicir que a metodoloxía 
empregada –como se sinala na Memoria- baséase na análise multicriterio, que fai que as 
unidades ambientais non sexan as únicas determinacións que definen o valor de conservación; 
ou, dito doutro xeito, da súa non aptitude para ser urbanizado un determinado solo. 

Sen entrar polo miúdo nas xustificacións que se conteñen como é lóxico na Memoria e, 
nomeadamente, no Estudio de Sostibilidade, onde se reforzan para mellor comprensión, 
considérase que o 13,19 % do territorio decrarase como non apto para urbanizar, e o 8,59 % ten 
unha capacidade de acollida baixa. Ámbalas dúas porcentaxes indican que un 21,70 % do 
territorio de Vigo (sito é máis de unha de cada cinco partes) non é aquelada para urbanizar ou 
ten un degrao de aptitude moi baixo para tal mester; ou o que ven ser o mesmo, ten un alto valor 
ambiental. Coñecendo a estrutura territorial de Vigo, non cabe dúbida de que é unha importante 
porcentaxe. 

Apartado A-11, no que se sinalan algunhas irregularidades de diversa índole apreciadas nas 
Fichas de Xestión e Execución. Procedeuse a correxir as eivas advertidas, pero coidase como 
pertinente sinalar, a respeito de interrupción nas numeracións que o documento sometido a IP 
estaba completo no que fai ás determinacións sustantivas (mais alá de calquera erro 
involuntario), aínda que nalgúns casos, os axustes de ámbitos de SUNC, por exemplo, que como 
é lóxico teñen que se axustar ao tempo que se matiza e/ou concreta a ordenación detallada, 
aconsellou deixar no momento de peche do P.X.O.M. algunha interrupción na numeración 
correlativa dos mesmos para evitar a completa remuneración de todas as Fichas. O axuste da 
numeración correlativa dos ámbitos, considérase que se debe producir no documento para 
aprobación provisional e definitiva unha vez superado o período de Información Pública. 
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Apartado A-12, no que se sinala que “a ordenación pormenorizada polo Plan Xeral debería ter 
en todos os casos o mesmo grao de precisión”. A este respeito, aínda que os traballos que se 
desenvolveron sobre do particular e que se incorporaron como anexos á Normativa do PXOM 
tiveron como obxectivo que non houber diferencias e que en todos os casos aparecesen co 
mesmo grao de precisión, o certo é que, a xuízo do equipo redactor, ningunha obriga deste tipo 
semella aparecer enunciado na Lei 9/2002. Antes, pola contra, se se examinan detidamente os 
contidos dos artigos 54 (determinacións no S.U.C.), 55,1 (determinacións en S.U.N.C., cando o 
Plan Xeral ordena detalladamente estes ámbitos) e, por remisión do anterior, o artigo 64, é 
doado observar como estas determinacións legalmente esixibles non coinciden para estes 
diferentes ámbitos. 

Así, pois, dependendo da clase e categoría de solo, a lei 9/2002 esixe unhas ou outras 
determinacións, do cal se infire, con facilidade, que non existe obriga legal de tal “identidade de 
precisión que o IP demanda. Algo que, por outra parte, semella responder ao máis elemental 
sentido común, pois nada debe obstar a que, aínda cando o PXOM decida ordenar 
detalladamente un concreto ámbito, remita o estudio dalgunha peza concreta a ser desenvolvida 
mercede a un posterior instrumento de planeamento. 

En calquera caso procurouse evitar calquera desaxuste ou posible contradicción entre as 
ordenacións detalladas e os restantes documentos do plan, como se demandan no IP, dentro do 
mesmo apartado 12. 

Apartado A-13. Carácter da Memoria de Xestión e Execución. É esta a última das observacións 
a respeito da documentación do PXOM; e sobre do particular o IP sinala que o mentado 
documento de Xestión e Execución debería de se integrar na memoria Xeral do Plan. Mais, a 
xuízo do equipo redactor non existe tal obriga. Pois, o Documento de Xestión e Execución –
como xa se indicou é de creación do PXOM de Vigo-, circunstancia que non se discute no IP-, 
e, nese contexto, a Memoria (que o IP do órgano autonómico denomina “xeral”) ou ben fai 
referencia, ou ben reproduce aquelo que sexa máis aquelado. A intención do documento de 
Xestión e Execución é que se poida ler de xeito unitario, para non ter que andar na Memoria 
“xeral” a procura do que quere dicir cada cousa. 

 

Capítulo B. Cuestións de carácter xeral. 

Apartado B -1.- O primeiro dos apartados do que no informe se recolle ou denomina “cuestións 
de carácter xeral”, semella invadir aspectos ou cuestións do PXOM de indubidable e exclusiva 
competencia municipal, tais como poden ser –a modo de exemplo- a fixación de obxectivos do 
plan, a elección dun concreto modelo de cidade, a estratexia de actuación, etc. aspectos, todos 
eles, de oportunidade e non de mera legalidade, sobre os que, dito con todos os respectos, a 
administración autonómica non debería de se pronunciar. 
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En calquera caso, o equipo redactor entende as recomendacións que a este respeito se conteñen 
no apartado comentado, como non vencellantes, por invadir competencias municipais, 
recortando, ao noso xuízo, inxustificadamente, a autonomía local en materia de planificación 
urbana. 

Noustante o anterior, entendemos que compre dicir o seguinte. Unha cousa é que “Vigo é como 
é” e outra moi distinta que, dende os puntos de vista técnicos e xurídicos, leve implícita unha 
imposibilidade de xustificar as solucións que se propoñen. 

E, neste contexto o equipo redactor entende que non pode compartir o concepto de 
proporcionalidade, entendido como e economía do territorio. Se economía é a “a administración 
recta e prudente dos bens”, ou é o mesmo que a proporcionalidade, que máis ben é: “proporción: 
disposición ou correspondencia debida entre as partes dunha cousa cun todo, ou entre cousas 
relacionada entre si”. 

Vigo, que é, de seu, desproporcionado, esixe un xeito de intervencións que, en abstracto, non 
pode ser proporcionado. Estamos perante unha situación na que o problema esixe a adopción de 
medidas ou lectura “livián”, aparentemente desproporcionadas. Sen necesidade, neste lugar, de 
citar exemplos, hai que afirmar que Vigo está necesitado de intervencións “fortes”, de 
intervencións que, noutros contextos, adoitan hoxe a denominación común de “discriminación 
positiva”. 

Non é posible, a xuízo do equipo redactor, planificar Vigo con parámetros convencionais, máis 
propios de vilas ou cidades medias. Non, alomenos, se o que se pretende é correxir a 
desproporción, non só a complicación, do feito real actual. Unha economía do territorio en Vigo 
non pode nen debe actuar con medidas descafeinadas e os prazos certos non son medibles con 
parámetros convencionais. É precisamente a estratexia a que obriga a entender a 
desproporcionalidade das intervencións necesarias. Se facer prognose é decote unha actividade 
sometida a amplas marxes de erro –porque o futuro conleva, por definición, incertidume-, facelo 
para unha realidade tan complexa como Vigo e a súa área funcional, en momentos de grandes 
cambios económicos, sociais, territoriais, etc., aínda o é máis. Poren, non por elo o Plan 
renunciou a exercer esa necesaria prognose (axustándoa en función dos datos máis recentes que 
brindou un labor de información e de análise continuas, seguindo unha metodoloxía xa 
anunciada dende o principio, por entender que unha realidade tan cambiante como a de Vigo o 
ía esixir) e a modelar en consecoencia a súa estratexia; estratexia que se define de modo 
absolutamente preciso e desagregado nun documento como o de Estratexia de Actuación e 
Estudo Económico, que non só por parte do equipo redactor, senón tamén por parte do Concello 
e dos axentes sociais, se ten considerado como modélico. Pois ben, é ese Estudo o que 
proporcionou as bases para unha completa programación (que hai que lembrar que, dacordo coa 
Lei 9/2002 hoxe non é esixible) dos desenvolvementos do Plan. 

Xa que logo, e para finalizar con este apartado do IP, recoñecendo, en todo caso que a 
recomendación de “reforzar os mecanismos de fixación de prazos” que se contén neste mesmo 
apartado do IP puidese ter a súa razón de ser no disposto no artigo 60 da Lei 9/2002, o certo é 
que as Fichas do Plan –agás involuntario erro nalgún caso, que se procede a correxir- si 
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conteñen a fixación deses prazos. 

Sobre as estimacións do número de vivendas, remitimos á contestación do punto 6 do apartado 
C: Previsión de crecemento. 

Apartado B -2. Clasificación do solo na perifeira da cidade.  Neste apartado que o IP adica á 
clasificación do solo na denominada “periferia da cidade”, vóltase a insistir na necesidade de 
xustificar detallada e pormenorizadamente a clasificación que o PXOM dá a boa parte dos 
terreos, dado que, na opinión da consellería, a complexidade é tan alta en Vigo, como 
proporcionalmente se debe detallar e aportan a motivación ou xustificación das solucións que o 
Plan adopta. 

Xa se ten sinalado, no comenzo do Informe, que este binomio do que parte o IP (complexidade 
 necesidade de meirande xustificación) non ten apoiatura algunha na Xurisprudencia do 

Tribunal Supremo (vid. Supra), como tampouco o ten nos preceptos legais de aplicación. Así, o 
artigo 61,1, a) da Lei 9/2002, sinala que, como documento do PXOM, a Memoria será, sen 
máis, “xustificativa dos seus fins e obxectivos, así como das súas determinacións”. Semellante 
contido lle da á memoria o artigo 38 do RP (que se ha entender aplicable en tanto non se 
dispoña de desenvolvemento regulamentario propio en Galicia), ao sinalar, no seu apartado 5º 
que a Memoria conterá unha “justificación del modelo de desarrollo y descripción da la 
ordenación propuesta”. Insístese outravolta no xa dito, e remitimos ao contido inicial deste 
Informe: con base nos preceptos normativos transcritos e na Xurisprudencia que os ten 
interpretado, non hai necesidade de xustificación pormenorizada de todas e cada unha das 
determinacións do PXOM, senón só das súas liñas mestras, das súas grandes determinacións e, 
no seu caso, daquelas que por non se axustar á regra común de situacións aparentemente 
idénticas o aconselle por usos da mellor craridade e seguridade xurídica. 

Sen prexuízo de todo elo, como xa se dixo, o Plan Xeral ten optado –e aínda reforzado agora por 
mor do apuntado no IP do órgano autonómico- porque a memoria do PXOM de Vigo conteña, 
para determinadas actuacións de especial relevancia ou complexidade –e en atención a especiais 
circunstancias que puidesen concurrir- unha explicación polo miúdo dos motivos que levaron á 
adopción dunha determinada solución (técnica, xurídica...). 

E dito o anterior, non se renuncia a comentar os concretos aspectos sobre os que o IP reclama 
unha maior xustificación. 

No que atinxe á observación xenérica (sen exemplos ou ámbitos concretos aos que se refire a 
observación) é difícil poder contestar, pois non é posible identificar a cais supostos concretos se 
está a referir o IP. Talvez se trate efectivamente de situacións aparentemente idénticas, pero só 
aparentemente, pois iso é o que aconteceu cando se sinalaron algúns exemplos en xuntanzas 
habidas entres os técnicos da D.X. de Urbanismo e os deste equipo. En realidade, as situacións 
non eran idénticas; velaí o distinto tratamento. 

En segundo lugar, o IP autonómico obxecta que no PXOM aparezan pezas de solo urbano a 
modo de illas, completamente desleigadas do resto da malla. O Equipo Redactor volveu estudiar 
eses posibles casos e non se atoparon esas illas. Xa que logo, de habelas terían que ser sinaladas 
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con precisión. 

En terceiro lugar, o IP non atopa explicación na existencia de illas de solo rústico dentro do 
continuo que formarían o solo urbano e o solo urbanizable. A razón, de certo, atópase no 
carácter estrictamente regrado do solo rústico (reforzado, mesmo, ese carácter en relación ao xa 
tradicional carácter regrado do solo urbano), que minimiza, ata facelo, practicamente 
desaparecer, a marxe de apreciación do planificador. 

Tampouco atopa explicación o IP na existencia de illas de solo urbanizable dentro do solo 
urbano, algunhas, se apunta, de dimensións inferiores á bulsas que o PXOM de 1993 clasificaba 
como solo urbanizable. A este respeito, cabe dicir algo semellante ao dito no ponto anterior; 
acontece que esta revisión do PXOM de Vigo se leva baixo a vixencia de unha nova lei, a cal, 
loxicamente hai que respectar e aplicar, clasificando o solo en atención aos criterios que nela se 
conteñen. E nese senso, coidamos que non se pode afirmar que haxa solos urbanizables que se 
pretendan clasificar como urbanos, senón correcta aplicación dos criterios que a respeito desa 
clasificación se conteña na Lei 9/2002. nefecto, examinando os terreos é doado comprobar que 
neses casos non se está diante de solos urbanizables e si diante de solos urbanos, en atención aos 
criterios da norma autonómica. Puido haber solos, si, que no Plan Xeral de 1993 eran 
urbanizables e que o PXOM que se tramita clasifica como urbanos, pero sempre, salvo erro ou 
omisión (ou cando teñan obxectivamente o carácter de S.U.C.), como solos urbanos non 
consolidados; e que, en todo caso (e precisamente por elo son solo urbano), están integrados na 
malla. 

Sobre as observacións que denuncian fraccionamento da malla urbana, en relación á existencia 
de bulsas de solo urbano non consolidado entre pezas de solo urbano consolidado, compre dicir 
o seguinte. A malla é unha realidade física, anterior ao Plan. Noutras palabras, a malla é a que é. 
Non se pode, pois, fraccionar a malla no sentido que trata o IP en función da clasificación que se 
dea aos terreos. 

Os terreos para os que o IP avoga pola súa clasificación como urbanizables, clasifícanse como 
urbanos non consolidados precisamente porque hai malla. 

O IP di que: “a ampliación do solo urbano do Plan Xeral vixente só pode ser axeitadamente 
xustificada sobre a base do desenvolvemento de plans parciais en solo urbanizable ou zoas 
clasificadas anteriormente como núcleo rural, sen prexuízo de axustes puntuais que deberán ser 
xustificados detalladamente en función dos seus servizos e consolidación da edificación”.  A 
frase transcrita ven poñer de manifesto a –en opinión do órgano autonómico, imposibilidade de 
clasificar como solo urbano aquelas realidades urbanas xurdidas á marxe do planeamento. 

Temos que contestar este posicionamento, comezando por dicir que esta afirmación podería 
estar a vulnerar manifestamente o tradicional e consolidado principio da “forza normativa do 
fáctico” e o carácter regrado do solo urbano, recollidos de vello por toda lexislación urbanística 
española e enfatizados ao longo de anos pola xurisprudencia. O Informe Previo semella 
esquecer que a propia Lei 9/2002, no seu artigo 12,b, último inciso, obriga a clasificar estes 
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terreos como solo urbano159. 

Tamén afirma o IP que “requiren de especial xustificación os cambios de clasificación que 
afectan ao solo rústico do plan de 1993, que en diversos puntos queda reclasificado como solo 
urbanizable e mesmo como urbano”. 

A respeito de tal afirmación, e reafirmándonos no xa antes dito sobre a innecesariedade de 
xustificar pormenorizadamente todas e cada unha das determinacións do Plan (vid. Supra), o IP 
parece non ter en conta de novo, principios que se xulgan como elementais do noso Dereito 
Urbanístico, como o “ius variandi” da Administración planificadora; reforzado, se se quer, 
cando o que se actúan son competencias revisoras do planeamento, en relación, por caso, ás 
competencias da sinxela modificación puntual, onde, entón si, a propia lei 8/2002 establece 
unha serie de limitacións e/ou prohibicións (artigo 99) que, en todo caso, non son aplicables ao 
exercicio de revisión do planeamento xeral que nos ocupa. 

E semella esquecer igualmente o IP autonómico que no modelo legal actual (basicamente a lei 
de Réxime do Solo e Valoracións –estatal- e a Lei 9/2002 –autonómica-), as clases de solo 
urbano e rústico (ou non urbanizable) teñen carácter regrado, do que resulta que se uns 
determinados terreos posúen, obxectivamente, as características ou cumpren cos requisitos 
establecidos positivamente na Lei para seren considerados como solo urbano ou como solo 
rústico, o Plan non lle poderá outorgar outra clasificación, con independencia da que tivesen no 
planeamento anterior; que, hai que lembralo, se tramitou e aprobou conforme a un réxime legal 
radicalmente distinto, alomenos neste ponto, a actual. 

Entende, xa que logo o equipo redactor do PXOM de Vigo, que non hai necesidade de xustificar 
reforzadamente o cambio de solo rústico  a urbano; simplemente, hai que xustificar, 
exactamente igoal que no resto do solo urbano, que nos terreos que “mudan” así de clasificación 
se dan as circunstancias obxectivas legalmente para a súa consideración como solo urbano. 

Finalmente, en relación ao estudio dos conceptos de “trama urbana” e “malla urbana” que se 
leva a cabo na Memoria Xustificativa do PXOM de Vigo, sobre dos que o IP da consellería non 
semella estar moi dacordo, ao careceren, segundo o dito IP, de base legal, compre dicir o 
seguinte. Aos efectos do disposto na Lei 9/2002, considéranse incluídos na malla urbana os 
terreos dos núcleos de poboación que dispoñan dunha urbanización básica constituída por unhas 
vías perimetrais e unhas redes de servizos das que poidan servirse os terreos; e que estes, pola 
súa situación, non estean desleigados do entramado urbanístico xa existente. 

Así as cousas, a argumentación que se contén na Memoria non só é, ao noso humilde entender, 
de intachable cualidade teórica, senón que parece a única interpretación posible. 
Desgraciadamente, a lei utiliza o termo “entramado”, que é impropio para o urbanismo e que 
podería entrar na súa propia contradicción. Se é unha “malla” urbana non pode ser un 

                                                 
159 En contra tamén do afirmado no IP, e a maior abundamento, o Proxecto de lei de modificación da Lei 9/2002, 
publicado no Boletín Oficial do parlamento de Galicia o 2 de Setembro de 2004, pretende engadir unha nova D. 
Transitoria (a número 13) que ao regularen precisamente os asentamentos xurdidos á marxe do planeamento semelle 
dar carta de natureza á súa consideración como solo urbano, mesmo como S.U.C., sempre e cando estean integrados 
na malla urbana e non reúnan características propias dun núcleo rural tradicional). 
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“entramado”, que sería unha “armazón”. 

Ao noso xuízo, hai unha contradicción na Lei 9/2002, na redacción deste artigo 11. Dunha parte 
dise que: “para estes efectos, os servizos construídos para a conexión dun sector de solo 
urbanizable, as vías de comunicación perimetrais dos núcleos urbanos, as vías de comunicación 
entre núcleos, as estradas e as vías da concentración parcelaria non servirán de soporte para a 
clasificación como urbanos dos terreos adxacentes, agás cando estean integrados na malla 
urbana”. En consecuencia, segundo isto, as vías perimetrais dos núcleos urbanos non serven de 
soporte, agás cando estean integrados na malla, pero logo para a malla di que teñen que ser os 
viais perimetrais quen a conforman. Semella pois que a malla vai máis alá das sinxelas vías 
perimetrais. 

Apartado B -3. O modelo territorial e a ordenación física. 

Sobre este apartado, que se adica por parte do IP a facer unha serie de consideracións a respeito 
do modelo territorial e a ordenación física, e sen prexuízo de entrarmos a matizar ou puntualizar 
algunhas desas observacións concretas, compre dicir sinxelamente, e con carácter xeral que, ao 
xuízo do equipo redactor –reforzado se cabe pola posición unánime da corporación municipal- o 
IP inmiscúese en competencias municipais, atendendo, xa que logo, contra a autonomía local en 
materia de planificación urbana. A CPTOPV entra aquí en aspectos de oportunidade e non de 
simple legalidade, sobre dos que, en puridade, a Administración autonómica non debería ter 
entrado. 

Doutra parte, o conxunto de comentarios deste apartado son, na súa maioría, novas esixencias 
de maior concreción por parte da Memoria Xustificativa, aspecto xeral que se comentou ao 
comezo do presente informe; cando non, opinións de índole particular do propio IP. 

É opinión nidia do equipo redactor que o modelo urbano do PXOM de Vigo está aqueladamente 
xustificado e é concorde coas condicións territoriais, topográficas, etc. do Termo Municipal; e 
está todo el encamiñado a contribuír á mellora, non só da compoñente paisaxística e da imaxe 
urbana, senón tamén do afortalamento do sentido urbano do conxunto e á mellora da estrutura 
urbana da cidade, e, con ela, da calidade de vida de todos os vigueses. Neste senso, estamos 
seguros de que, á vista das superficies de solo urbano non consolidado (e dalgunhas de solo 
urbanizable delimitado) que agora se incorporan ao plan xeral en cualidade de ordenacións 
detalladas, a afirmación que se ven de facer aparecerá aínda máis nidia. O que se afirma é tan 
así que, a sinxela operación de ordenar os grandes baleiros da cidade compacta así como a da 
conformación racional da súa periferia inmediata, ao noso xuízo é a que lle da senso (e imaxe) 
de cidade a Vigo, hoxe por hoxe, urbe desartellada e coa percepción de ser caótica. Na Memoria 
incorpóranse planos ilustrativos do que se ven de dicir. 

A ordenación da zona periférica da cidade que fai o PXOM de Vigo é respectuoso e tivo en 
conta as preexistencias de interese (naturais e culturais) como ata o de agora non tiña feito 
ningún plan; recupera o grande elemento que é o río e reordena –ata onde lle foi permitido- o 
litoral mariño, cona actuacións no centro da cidade (Beiramar) ou nos extremos da urbe (Teis 
ata o lindeiro do concello con Redondela, ou a grande recuperación medioambiental de Samil e 
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a conversión do litoral esgrevio ou de áreas naturais senlleiras –como o Vao ou o Lagares- en 
sistema xeral público de espacios libres. Isto é, o plan compre cos obxectivos marcados polo 
artigo 46 da lei 9/2002 promovendo a conservación das preexistencias onde procede ou 
incluíndo en S.U.N.C. onde procede unha Reforma Interior160. 

Doutra parte, as determinacións do desenvolvemento temporal previsto no PXOM, así como a 
asignación de iniciativas dos planeamentos, levouse a cabo para garantir que aqueles elementos 
estruturantes, tanto de viario ou infraestruturas, como de dotacións, puidesen contribuír á máis 
rápida incorporación á realidade dos espacios e as obras que atendan á configuración que o Plan 
persegue. 

A posible coexistencia de usos á que se refire neste apartado o IP, foi unha das preocupacións 
do plan, e por elo se adoptaron as medidas de cualificación encamiñadas, precisamente, a 
promover a convivencia daqueles que poidan ser compatibles na Normativa Urbanística 
criterios axeitados para impedir as interferencias entre usos. 

O PXOM contén un Capítulo 6.10 expreso e de xeral aplicación a todo o municipio, con 
determinacións Xerais e Estéticas, e un título VIII encamiñado á Protección amais das 
condicións estéticas particulares dalgunha zona de Ordenanza, que en calquera caso se 
xustifican caso a caso na Memoria Xustificativa, e adopta determinacións encamiñadas a que as 
solucións arquitectónicas dalgunhas edificacións (principalmente na ordenanza 6 que é a elixida 
maioritariamente para as operacións de conformación da cidade futura; pero non só para ela), 
fiquen suxeitas a un procedemento de informes que contribúan á mellora das súas solucións sen 
que necesariamente deban responder a algún dos criterios recollidos no Informe. 

En consecuencia, habería que dicir que en todas as ordenacións Detalladas de Atributos de 
SUNC e Sectores de S.Urbanizable a ordenación concreta (e tamén a súa formalización) aparece 
xustificada coa súa propia Memoria expresada nidiamente en planos, regulada polo miúdo nas 
súas propias Ordenanzas, analisada na súa viabilidade económica e, aquelada para a súa xestión 
urbanística. 

Para o resto dos ámbitos de SUNC e sectores de solo urbanizable delimitado o Plans nas súas 
Fichas fixa con nidieza os parámetros que a lexislación lle esixe, mais tamén se sinalan os 
obxectivos perseguidos e, no seu caso, aquelas observacións que resulten necesarias para que a 
formalización das determinacións do plan sexa a máis axeitada posible. E, mesmo, para as de 
meirande incidencia territorial se sinalan condicións específicas de carácter medioambiental o 
ter en  conta polos planeamentos de desenvolvemento, co gallo de provocar os menores 
impactos e, en todo caso, arbitrando medidas que palíen os impactos que sexa imposible non 
provocar. 

                                                 
160 Non semella necesario que a Memoria incorpore unha exposición máis xustificada e detallada sobre as que o 
planeamento mantén as preexistencias ou opta por políticas de reforma interior, aspectos todos eles cuxa descrición 
polo miúdo supera o contido que lle é propio a ese documento, e cuxa lectura se desprende directamente da análise 
das clasificacións e calificacións do Plan Xeral. O contido do capítulo 9 da memoria expón e xustifica o contido dos 
seus criterios para evitar ou limitar a expansión urbana, sen que sexa necesario cumprimentar o seu desenvolvemento 
polas razóns xa expostas reiteradamente e, de maneira sustantiva, no apartado 0. Cuestión Previa. 
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E, en todo caso, a Normativa Urbanística fixa condicións nidias de obrigado cumprimento para 
garantir a calidade de vida, non só coa fixación de estándares de dotacións urbanísticas, senón 
tamén co sinalamento das condicións da edificación e da ordenación de cualidade. 

Apartado B- 4. neste apartado o IP efectúa unha serie de demandas de precisión e concreción, 
en relación co réxime aplicable ao planeamento de desenvolvemento vixente con anterioridade á 
entrada en vigor do PXOM que se tramita (contidas no capítulo 2.7 da Normativa Urbanística). 

Ao respeito hai que dicir simplesmente que se atenden as ditas demandas, para o cal se procedeu 
a revisar por enteiro ese Capítulo 2.7, e tamén se corrixiron e reelaboraron todos aqueles 
elementos da Normativa que, efectivamente apareceren faltos da concreción demandada. 

Xa que logo, enténdese que non fai falla insistir máis nestas observacións do apartado 4. 

Tamén semella acertada a observación do IP contida no Apartado B-5, cando se sinala que: 
“Nas fichas de xestión e execución, a cifra de edificabilidade expresada no cadro 2 a efectos do 
cumprimento dos límites que establece a Lei 9/2002 debe ser recalculada en diversas fichas, 
pois dacordo co disposto no artigo 46,6 b) da Lei, este índice debe determinarse sen considerar 
os Sistemas Xerais adscritos para efectos da súa xestión exteriores ao ámbito, nin as superficies 
dotacionais públicas existentes que o plan manteña”; polo que no documento que agora se vai 
someter a información pública, todas as cifras nas que se advirtan este tipo de erros correxíronse 
para que os parámetros resultantes poidan ser reaxustados. 

 

Capítulo C. Estrutura xeral e orgánica do territorio, dotacións urbanísticas e 
infraestruturas. 

Apartado C-1. Tamén parece acertada a observación do Informe contida neste apartado 1 da 
parte C, onde se advirte da necesidade de que sexa o PXOM o que, en todo caso, identifique e 
cualifique oportunamente a totalidade dos sistemas xerais de infraestruturas, equipamentos e 
espacios libres (art. 53,1.e) da Lei 9/2002). Xa que logo, procedeuse a atender esta observación, 
completando aqueladamente a documentación que contiña eivas ou omisións na regulación das 
asignacións dos Sistemas Xerais. 

2-3. Nestes Apartado C-2 e C-3 obxecta o IP que o PXOM deixa decisións operativas 
referentes a redes de infraestruturas de servizos a plans directores posteriores de carácter 
sectorial, ficando o PXOM como esquema estratéxico xeral, apoiándose para elo nunha 
interpretación, ao noso xuízo máis que dubidosa, dos artigos 54 h) e 57,1c) da Lei 9/2002, os 
case, segundo o IP, obrigarían a que os plans xerais determinen en solo urbano e urbanizable 
delimitado as redes de servizos e as súas características. 

A xuízo do equipo redactor, tal obriga é máis que matizable, pois a expresión “trazados das 
redes fundamentais... que, no seu caso, prevexa o Plan”  semella aceptar a posibilidade de que 
esas redes non estean previstas no PXOM; posibilidade que, a maior abundamento, se confina 
pola propia Lei 9/2002, ao regularen os plans especiais de infraestruturas e dotacións (artigo 71 
e, nomeadamente, o art. 68,2), ao preceptuar que: “En ausencia de planeamento xeral municipal, 
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ou cando este non contivese as previsións detalladas oportunas,  poderán aprobarse plans 
especiais unicamente coa finalidade de... establecer infraestruturas e dotacións urbanísticas 
básicas...” 

No Apartado C-4 o IP sostén que o PXOM ten a obriga de prever a estratexia para o aquelado 
desenvolvemento da ordenación urbanística futura, sendo responsabilidade do plan xeral o 
estableceren as condicións, prazas ou outras limitacións coas que garantir que o 
desenvolvemento das novas actuacións urbanísticas se faga despois de ter totalmente resoltas as 
infraestruturas precisas para o seu axeitado funcionamento. 

Aínda que o artigo 60 da Lei 9/2002, que é o precepto que parece alicerzar este punto do 
Informe, non estableza esta última obriga, pois non di exactamente que o Plan Xeral teña que 
establecer condicións para garantir que o desenvolvemento das novas actuacións urbanísticas se 
faga logo de teren resoltas as infraestruturas precisas para o seu funcionamento, podería ser 
unha observación ou recomendación a considerar polo equipo redactor, a prol dun mellor 
desenvolvemento futuro do PXOM. 

Pero a este respeito hai que suliñar que o Documento de Estratexia de Actuación e Estudio 
Económico xa establece mecanismos de coordinación dos investimentos das diferentes 
Administracións e moi especialmente resulta de interese o referente ao viario supramunicipal 
que desenvolve a propia CPTOPU, como é a Ronda de Vigo, actuación de grande prioridade 
que non só vai resolver os seculares problemas de conectividade e accesibilidade que ten Vigo, 
senón que tamén vai ser o soporte para o trazado de grandes redes de servizos (auga, 
evacuación, redes de media e alta tensión, etc.). serva isto de resposta ao Apartado C-5. 

Apartado C-6. previsión de crecemento. 

En relación cos horizontes do Plan hai que reafirmar o que antes se dixo sobre a prognose. O 
PXOM de Vigo entende que as determinacións contidas no mesmo responde a unha correcta 
solución das demandas que Vigo e a súa área funcional van prantexar en limiares temporais 
diversos: cinco, dez, quince, vintecinco anos; e elo tanto no que atinxe a solo para actividades 
productivas como no que respeita a necesidades residenciais, facéndoo sobre unha acaída 
relación (non ríxida) entre as demandas e as ofertas polo plan prantexadas. 

As dúbidas que prantexa o IP ao respeito, apuntando a posibles contradiccións entre diferentes 
cifras de previsión que se conteñen entre distintos documentos do plan consideramos que deben 
ser crarexadas comenentemente. 

Pero antes queremos sinalar que, dende un primeiro intre o Plan Xeral fixo fincapé nun feito de 
especial significación metodolóxica. Xa dende o momento de presentar o Programa de Trabalo, 
continuando coa presentación das Fases 2ª e 3ª (Información e Prediagnose), da 4ª (Avance) e 
da primeira de sucesivas elaboracións do documento da presente Fase de Documento para 
Tramitar, o Plan sostivo que a información urbanística é un labor que só remata cando o Plan se 
aproba definitivamente. E nese senso, a do PXOM de Vigo que agora se tramita, contén non só 
os documentos informativos “stricto senso” das fases iniciais, senón novos aportes informativos 
efectuados nas fases seguintes, contendo cumprida información sobre aspectos aínda non 
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analisados, tratados insuficientemente e/ou modificados por mor de novos e máis actualizados 
datos. 

Neste senso a cifra dunha poboación situada arredor dos 325.000/350.000 habitantes, coas que 
inicialmente se traballou para o deseño e previsión de redes, correspóndense coas primeiras 
prognoses, elaboradas sobre a base de datos de estricta cualidade demográfica; isto é, tendo 
como soporte o comportamento das variables demografías máis utilizables (movemento natural 
de poboación, momentos migratorios, etc.). 

Mais no caso de Vigo, principal cidade de Galicia, cabeceira da máis importante área 
metropolitana do noso país e cidade central da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal en 
aceleradísimo desenvolvemento, semellaba que estas prognoses non eran suficientes. E por elo 
se recurríu, con posterioridade, a calcular as demandas en base a datos de carácter económico: 
evolución do PIB e, nomeadamente, a creación de emprego. 

En base a un estudio posterior elaborado polo Plan Xeral para o comportamento destas 
magnitudes nos anos 2001-2003, púidose obter unha serie decenal (1994-2003) equilibrada, con 
distintas fases no evoluír das magnitudes básicas que bota inmensa lus sobre a verdadeira 
marcha da economía viguesa e a de súa área funcional. 

E nese senso, analisando sempre por xunto e por separado o comportamento das magnitudes 
tanto para Vigo como para a súa área funciona, púidose comprobar o alto ritmo de crecemento 
do emprego para ese período (con taxas do 3 % anual acumulativo para o conxunto e, 
nomeadamente para os sectores terciario e construcción, manténdose e mesmo medrado por riba 
do 2 % os do sector industrial) aplicando unha proxección –xulgamos que conservadora en 
exceso, pero máis segura- para os próximos anos, temos cifras de emprego (que esixen solo para 
actividade e, a partires de agora –cando xa se rebaixou a bulsa de paro e se converxeu 
notablemente no que respeita á taxa de actividade- tamén para residencia) situadas arredor de 
70.000 novos empregos na área funcional (40.000 en Vigo e 30.000 no resto da área) para o ano 
2015 (isto é para os próuximos dez anos. 

Sobre esa base o Plan fai diversas previsións (para 2010 e 2015 no que atinxe a emprego e para 
2012 e 2022 no que atinxe a vivenda e solo para actividade). 

Así, pois, con eses novos datos é que se fixeron as prognoses tidas en conta no documento de 
Estratexia de Actuación e Estudo Económico. 

Segundo eses datos, en Vigo pasaríase de 122.000 vivendas de 2001 a 150.000 en 2012(8 anos) 
185.000 en 2022 (18 anos) e 207.000 en 2030 (25 anos). 

¿Cal é a capacidade do Plan para atender esas previsibles demandas? Dacordo cos datos da 
Memoria entre a cidade actual (122.000 vivendas e 15.000.000 m2 construíbles) e a que o plan 
ordena de novo (algo máis de 13.000.000 m2), o plan fornece unha capacidade de 138.000 
vivendas. Xa que logo, a relación entre esa capacidade e as previsións da demanda: 
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≅ 40.000 vivendas en  2012 

≅ 70.000        “        “  2022 

≅  85.000       “        “  2030 

 

serían:   -3,450 para   2012 

  -1,971   “      2022 

  -1,618   “      2030 

Como se pode apreciar a relación para ese último ano (2030) ven ser, aproximadamente, a do 
número Phi, xa que logo, a proporción áurea. Entendemos entón, que a relación entre oferta e 
previsible demanda é axeitada. 

Mais volvendo á cuestión prantexada na observación comentada hai que dicir que as redes de 
servizos se dimensionaron con posterioridade en función dos novos datos, axustándoa a unha 
poboación de 400.000 persoas para o conxunto de Vigo entre 2020 e 2025. 

Apartado C-7: no que fai á última das observacións deste apartado C, considérase acertada a 
recomendación do Informe sobre o tratamento e réxime de acceso á Ronda de Vigo, polo que se 
procedeu a redactar unha regulación expresa do artigo 7.1.15 da Normativa para esa vía 
principal, que se fai tamén extensiva, coas motivacións pertinentes, para o novo vial de acceso 
ao aeroporto e tamén ao vial de acceso á Universidade xa existente. 

 

Capítulo D. Determinacións en Solo Urbano. 

Apartado D-1. Alerta o IP autonómico que, tal e como se recollía nas Fichas, as condicións 
urbanísticas de partida e de proxecto das áreas de ordenación detallada (AOD) en solo urbano 
consolidado son as mesmas que as AOD en S.U.N.C.; o cal, segundo o IP, debería conducir a 
que todas estas áreas se as incluíra nesta última categoría, ao atopárense na situación do artigo 
12 b) da Lei 9/2002. 

Ao noso xuízo, o IP cae nun erro de apreciación, ao confundir, ou mellor dito, ao non distinguir 
entre  que o Documento presentado da Informe denomina “Áreas” de Ordenación Detallada 
para S.U.C., e o que se denomina “Ámbitos” de Ordenación Detallada para S.U.N.C., 
confusión, sen dúbida comprensible, polo feito de similitude de termos e identidade de siglas 
(AOD, nos dous supostos), que o equipo redactor (asumindo a responsabilidade da confusión), 
pretende desfacer, dando unha nova denominación ás primeiras, para o cal esas “áreas” pasan a 
denominarse “Áreas de Ordenación Pormenorizada (AOP)”, cuxa ordenación se abeira a unha 
nova zona de Ordenanza e cuxa motivación e xustificación se contén de xeito prolixo na 
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presente Memoria. No mesmo sentido, incluíuse un novo capítulo 9.16 do título IX da 
Normativa para regular o SUC das citadas Áreas de Ordenación Pormenorizada. 

O Plan Xeral, entendemos, non confunde as categorías de SUC e SUNC, como semella apuntar 
o IP, aínda que si é certo que esas siglas cecais leven adoito a erros, favorecido todo elo por 
outro erro, este si, de vulto, cal foi utilizar un modelo idéntico de Ficha para cada un dos 
supostos; cuestión que, como é lóxico, se procedeu tamén a corrixir. 

Apartado D-2. Advirte o IP sobre da necesidade de que o PXOM concrete prazos máximos 
para o cumprimento dos deberes de equidistribución, cesión e urbanización en SUNC e de 
transformación dos terreos en solares e edificacións en SUC e SUNC, baseándose para elo nos 
artigos 188 e 189 da Lei 9/2002. mais solprende esta observación, pois tal e como están 
regulados estes deberes nos citados artigos, non semella haber ningunha obrigatoriedade para o 
PXOM á hora de fixar estes extremos, xa que o propio artigo 189,1, no seu último inciso, fixa 
un prazo de dous anos para o caso de que o plan non fixe prazo algún. Amais diso, estes 
preceptos poderían non seren aplicables ao caso, xa que somentes fan referencia ao deber de 
edificar unha vez que os terreos teñan a condición de solar. 

Apartado D-3. Observa o Informe que o Estudio de sostibilidade, nos ámbitos de SUNC, o 
PXOM define unha banda de 25 metros que deberá ser destinada a espacios libres de carácter 
local e que hai Fichas nas que non está esta condición recollida. Entendemos que a obriga de 
determinar franxas de solo de protección de río no solo rústico e no solo urbanizable; non así no 
urbano; xa que logo o que de forma xeral é esixible para estes solos só é recomendación para o 
urbano. Velaí que nalgúns casos non se recolle esta esixencia en Fichas. 

Apartado D-4. O Informe Previo semella esixir nesta observación, que en aqueles ámbitos de 
SUNC e solo urbanizable para os que o PXOM estableza xa a ordenación pormenorizada, o Plan 
conteña unha serie de determinacións adicionais, a maiores das previstas no art. 54 da Lei 
9/2002. 

Con todos os respectos cara á Administración e órganos informantes, discrépase desta 
observación, realizada, parece ser, esquecendo o disposto nos artigos 55.1 e 57.2 da Lei 9/2002: 
“art. 55.1: No solo urbano non consolidado, cando o plan xeral conteña a súa ordenación 
detallada, incluirá, ademais das determinacións establecidas no artigo anterior, a delimitación 
dos polígonos necesarios para a execución do plan e a determinación do sistema de actuación de 
cada polígono”; art. 57,2: “Ademais das determinación do número anterior, os plans xerais 
poderán ordenar detalladamente, co mesmo contido e determinacións esixibles a un plan parcial, 
aqueles sectores de desenvolvemento urbanístico preferente, de maneira que se poidan executar 
directamente sen necesidade de planeamento de desenvolvemento”. 

O anterior supón que, agás a delimitación de polígonos e fixación do sistema de actuación, non 
hai máis elementos esixibles que os do artigo 54 da lei 9/2002, ao que os preceptos transcritos se 
remiten. En calquera caso, é precisamente a remisión ao artigo 54 o que fai esixible o 
sinalamento de alineamentos e rasantes (artigo 54,f, último inciso); esixencia, doutra parte, á 
que se da, como é lóxico, cabal resposta no PXOM, incluíndose en todas as ordenacións 
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detalladas os mentados sinalamentos. 

Mais, esa esixencia aparte, o órgano autonómico recomenda definir, igoalmente, as rasantes dos 
novos viarios que atravesan varias áreas de planeamento remitido e/ou sectores, alomenos non 
pontos de encontro entre ámbito de planeamento de desenvolvemento; circunstancia esta que xa 
fora valorada polo equipo redactor, polo cal, para aqueles viarios de singular relevancia 
denantes da súa definición planimétrica foron tanteados n que se refire ás posibilidades de 
viabilidade altimétrica; sen que por elo sexa convinte o seu reflectido nos planos que 
corresponden a Ámbitos ou Sectores polos que teñen previsto o seu trazado. 

Apartado D-5. Afírmase no IP que comentamos que “en todas as fichas de ámbitos de 
planeamento remitido (APR) nas que se prevea a aplicación de ordenanzas de vivenda 
unifamiliar, a altura en número de plantas expresada para este uso deberá ser de dúas, non de 
tres como se atopa na actual redacción”. 

Con carácter previo, e encol desta observación, ha de se precisar que en ningunha das APR se 
prevé a aplicación dunha Ordenanza de vivenda unifamiliar; primeiro porque non hai ningunha 
ordenanza con ese nome; e, segundo, porque as ordenanzas das APR virán definidas polo PERI, 
ou pola Ordenación Detallada (se esta se incorpora xa no PXOM). 

Polo demais, con esta, permítasenos dicir, solprendente observación o órgano autonómico 
inmiscúese en competencias municipais, atentando contra a autonomía local en materia de 
planificación urbana. A definición de usos e o deseño das diferentes tipoloxías edificatorias é 
competencia exclusiva do planificador urbanístico. Por iso, nada couta ao PXOM a prever a 
existencia de edificacións con uso pormenorizado de vivenda unifamiliar de tres andares. O 
artigo 55,2 da Lei 9/2002 somentes esixe que as Fichas establezan o número de andares, non 
que nas zonas de vivenda unifamiliar deban ser dúas. 

Insístese, corresponde ao planificador urbano o debuxo das tipoloxías edificatorias da cidade 
que pretende conformar; e sorprende o carácter recurrente desta observación, pois atopamos con 
ela, directa ou indirectamente en varias pasaxes do IP. Xa que logo, o dito aquí preténdese que 
serva igoalmente para rebater o resto de ocasións. 

Apartado D-6. Continúan as observacións do IP autonómico neste punto referentes á anchura 
mínima dos viais principais en SUNC (artigo 48,2 da Lei 9/2002) e as distancias mínimas que 
haberán de respectar as construccións adxacentes ás vías de circulación en zonas non 
consolidadas pola edificación (artigo 106, da mesma Lei). 

Coincídese co órgano autonómico informante na necesidade de dar resposta aos ditos preceptos, 
mais a respeito do primeiro, ha de salientarse que a esixencia de anchura mínima de 16 m. non é 
predicable a todos os viais, senón só aos “principais”. A estes efectos, o PXOM definiu case son 
os viarios principais de todo o Plan (aos que calificou sen excepción como Sistemas Xerais 
viarios), respectando todos eles as anchuras mínimas marcadas pola Lei 9/2002. 

Apartado D-7. Observa o Informe que en numerosas zonas, as condicións de tránsito de 
vehículos e de xiro dos mesmos poden ser de difícil realización. O Equipo Redactor é 
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consciente delo, pero, atendendo talvez ao esprito do artigo 46,1, considerou que o momento 
actual non é o máis aquelado para acometer en grandes zonas, de extensión considerable e 
colmatación edificatoria, procesos de Reforma Interior que deberían ser de singular alcance. 

Nalgún momento xa ten dito que “Vigo é como é” e pretender reformar situacións como as que 
se comentan neste apartado do Informe autonómico sería practicamente imposible. E iso, con 
independencia de, hoxe por hoxe, as Reformas anteriores están restrinxidas aos S.U.N.C. 

Apartado D-8. Recomenda a CPTOPV no seu IP que se delimiten áreas de normalización de 
fincas en zonas nas que as parcelas actuais presenten condicións formais pouco axeitadas para a 
edificación. Tendo en conta que a recomendación non é máis que iso, isto é unha 
recomendación que non vencella á Administración Municipal, hai que sinalar que a Lei 9/2002, 
no seu art. 122, outorga esta facultade ao concello e, acrara, que pode non estar contemplada no 
planeamento e formúlase no intre en que o Concello o estime oportuno. 

Nas Normas Urbanísticas, e n que respeita á regulación das parcelas edificable introducíronse 
condicións que cobicen os trámites de normalización de fincas a instancia dos propietarios 
cuxos predios, por razóns de forma, tivesen imposibilidade de materializar dereitos 
edificatorios. 

Apartado D-9. As observacións que se conteñen no IP sobre a posible duplicidade de réximes 
nos ámbitos do Casco Vello e o de Bouzas (como API ou como Zona de Ordenanza 1, semellan 
carentes de fundamento). A xuízo do equipo redactor non existe duplicidade de réximes. O 
PXOM limítase a respectar os Plan Especiais xa aprobados ou en curso de aprobación para eses 
dous ámbitos sinalados, cousa que non obsta para que se precise baixo que concretar condicións 
se respectan eses planeamentos. 

Esta decisión do PXOM semella ser lóxica e razoable, posto que, dunha banda, non pode deixar 
sen considerar e recoñecer a existencia de Cascos Históricos, e como tais deixar un “espacios” 
propio nas Zonas de Ordenanza de Solo Urbano Consolidado; e, doutra, carece de fundamento o 
feito de que, existindo unhas ordenacións e regulacións desenvolvidas con meirande grao de 
precisión do que corresponde a un planeamento xeral, non sexan recollidas como as acaídas 
para esas zonas. 

Apartado D-10. En relación coas observacións que o IP leva a cabo sobre o ámbito do 
Ensanche, en relación co PEEEC, hai que sinalar simplemente que se revisaron e, no seu caso se 
reelaboraron ou precisaron as condicións de ordenación. 

A situación real é delicada, por canto dentro do ámbito desta zona de ordenanza concorren dúas 
circunstancias diferentes. Por un lado, a zona actualmente regulada polo PEEEC, para a cal o 
PXOM establece un réxime transitorio, con restricción dalgúns contidos da súa normativa 
propia; e, por outro, a zona que está fóra dos lindeiros do dito Plan Especial, á que o PXOM 
debe incorporar unha regulación propia. 

O conxunto de ámbalas dúas áreas son, sen dúbida, solos urbanos consolidados, polo que, aínda 
pendentes de desenvolvemento mercede a un Plan Especial, en ningún suposto poden ter a 
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consideración de SUNC e ser recollidos como APR. 

O equipo redactor está dacordo en que debe mellorarse a regulación desta Zona de Ordenanza 
na que se diferenciaron dous grados distintos; un grao 1º, para o ámbito continuo do actual 
PEEC e un Grao 2º para as zonas exteriores ao mesmo, pero previstas na delimitación do novo 
Plan de Protección do Ensanche. 

Deste xeito fican perfectamente diferenciadas as condicións de ordenación e edificación dos 
terreos que se atopan nun e noutro grao. 

Apartado D-11. Sobre a cuestión de se debe ser directamente o PXOM quen estableza os treitos 
de rúa nos que se deben proxectar soportais, entende o equipo redactor que a filosofía do Plan é 
non entrar (mesmo non podería), nas condicións específicas de cada solar existente ou futuro en 
relación cos seus edificios medianeiros. Xa que logo, o PXOM optou por establecer criterios de 
carácter xeral, estean ou non grafitados, nas que as condicións dos edificios colindantes xeran 
determinacións de obrigado cumprimento, así, por caso, o PXOM parte do principio ou regra 
xeral seguinte: “toda medianeira se tapa; ningunha medianeira se provoca”. E, analogamente, no 
caso concreto que nos ocupa: “todo soportal se continúa; ningún soportal se crea se non é en 
fronte de couzada completa”, como consecuencia dunha ordenación que así o estableza. 

O PXOM, seguindo o dito principio, que ten o carácter de recoñecer a “situación” como factor 
de matización dunha ordenanza, regula estas condición con carácter xeral, da mesma maneira 
que o fai con outros moitos extremos ou condicións da edificación, que serán aplicables en 
función, precisamente, destes criterios xerais. Non hai, pois, necesidade de establecer en que 
treitos concretos de rúa han de se proxectar soportais. Será dentro do proceso de outorgamento 
de licencias cando se han de definir estes extremos, segundo proceda. 

Apartado D-12. O IP continúa cunha observación referente ao modo de fixación das alturas dos 
edificios nas Ordenanzas 3 e 4, reprochando ao PXOM de deixe fóra de ordenación gran 
cantidade de edificios existentes, vulnerando –segundo ese razoamento- o disposto no artigo 
46,1 da Lei 9/2002. 

A este respeito, temos que dicir que, ao noso xuízo, a interpretación que se fai do dito artigo 
46,1 (que se suxire,  pois en rigor, non hai interpretación ou argumentación algunha, senón 
sinxela remisión ao precepto) non semella estar dentro da letra nin do esprito do artigo; porque o 
IP esquece dúas cousas: 

1) Que o Plan mantén o número de andares do PXOU de 1993, polo tanto non modifica 
situacións preexistentes. 

2) Que no capítulo 2.7. da Normativa do PXOM acrárase en qué casos os edificios fican fóra 
de ordenación, en cais fican fóra de ordenanza, etc.; todo elo, ao abeiro do artigo 103 da lei , que 
pide diferenciar entre construccións que son “completamente” incompatibles co Plan, das que 
“só” o están “parcialmente”. 
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Como é o PXOM, pois, quen define o que é completamente incompatible consigo mesmo e o 
que só é parcialmente incompatible, optouse porque as construccións con maior número de 
andares que as que lle confire o Plan vixente (e o novo, que as respecta), son só parcialmente 
incompatibles e, polo mesmo, fican fóra de ordenanza, mais non fóra de ordenación, como se di 
no IP, co especial réxime que se establece para este tipo de edificios, menos restrictivo e, xa que 
logo, máis “respectuoso” cos edificios existentes, dando cabal resposta ao disposto no artigo 
46,1 da Lei 9/2002. 

Por último, en relación coa recomendación de que o Plan estableza polo miúdo nos planos de 
ordenación as alturas permitidas, entendemos que, en xeral, se da mellor resposta a esta cuestión 
por medio dunha regulamentación que atenda a criterios xerais, mais que grafitando número de 
andares sobre os planos. Este suposto deixase só para circunstancias nas que prevaleza o 
interese deste xeito de expresión das alturas. 

Apartado D-13. Sinala tamén o IP que nas mesmas ordenanzas 3 e 4 se prantexa unha 
importante variación das cotas de sección tipo a respeito do vixente PXOU, que precisa, 
segundo os informantes, dunha especial xustificación no valor relativo alturas/número de 
andares; e, en relación entre altura da edificación e largo das rúas, tendo presente  que dispón o 
artigo 48,5 da Lei 9/2002. 

Efectivamente, tal e como se contempla no IP, as alturas totais que se propoñen expresadas en 
metros son maiores no presente PXOM; poren, esta posibilidade de incremento de alturas non 
deixa de ser unha facultade do Plan. 

E neste sentido, o PXOM considera que coas alturas en metros que se propoñen garántanse as 
condicións de soleamento e ventilación natural das vivendas, como esixe o precepto invocado 
no IP. Polo demais, en relación ao aumento de alturas, compre que sinalemos, como 
xustificación da adopción de tal medida, o seguinte: 

a) O esforzo do presente PXOM por mellorar as condicións de ventilación e soleamento das 
vivendas foi moi importante. 

b) O IP parece ser, neste ponto, contradictorio. Así, no ponto anterior do dito IP semella pedir 
que se dean máis alturas (máis andares) para non deixar “fóra de ordenación”, segundo o IP, 
moitos edificios, mentres que posteriormente, semella solicitar xustificación porque se 
incrementou a altura en metros. 

c) Convén acrarar, asimesmo, que coas condicións que se esixen para a instalación de gas, 
condicións de ventilación dos locais e condicións para as telecomunicacións, fan falla falsos 
teitos que obrigan a unha maior altura dos edificios. 

d) Por último, e aínda que puidesen haber aínda máis motivos para xustificar tal medida, 
pódese sinalar tamén que para facer menos agresiva a contraposición dos edificios actuais e os 
que se levanten no futuro, ao noso xuízo, é esta unha medida máis interesante, que permitir, 
como fai a normativa actual, que se poida construír ata un 30 % máis (sobre unha base 100 non 
determinada) para tapar medianeiras existentes. 
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Apartado D-14. Sobre a posibilidade de elevar os panos de fachada unha distancia de 1,20 m., 
o IP non considera aceptable a xustificación que, ao seu xuízo, se aporta no propio documento 
da Normativa do PXOM. Entendemos que non se debe respectar tal observación, dito sexa con 
todos os respectos cara a Consellería Informante, e elo, polo seguinte: 

O Plan regula as alturas, amais de polo número de andares, pola altura de coroación (artigo 6.6.5 
da Normativa) –como se ven de comentar. Tendo en conta que, dacordo co artigo 46,6 da Lei 
9/2002, computa toda superficie utilizable, incluído o baixo cuberta; e nas ordenanzas, en todas 
elas, o aproveitamento non ven definido por condicións da edificación, criterio subxectivo, 
senón por sistemas obxectivos, semella ser indiferente o modo en que cada promotor ou 
arquitecto reparta os seus dereitos, sempre que, loxicamente, non sobrepase nin o 
aproveitamento nin a altura de coroación. 

Este é o criterio que manexa o PXOM, un criterio, en todo caso, de nidio carácter xeral e 
obxectivo; o Plan quere ser ordenancista, si, pero cunha marxe de flexibilidade. 

Polo demais, o IP entende inaceptable a “xustificación” que, ao seu xuízo, contén a Normativa. 
Parece obvio que a Normativa Urbanística non contén nen aporta xustificacións, pois no seu 
caso, iso corresponde á Memoria (algo que, por outra parte, xa se sinalara certeiramente no IP); 
a Normativa limítase a regular. 

As Ordenanzas teñen condicións precisas, tipolóxicas e arquitectónicas, para asegurar a 
conformación de sólidos edificados harmónicos e conformadores dunha paisaxe urbana de 
calidade, cecais con criterios diferentes das do IP, si, pero elo non significa que a regulación que 
se vai nestes artigos poida dar lugar a maior aproveitamento; todo ven perfectamente regulado 
para que iso non sexa así; e todo ven perfectamente regulado para que se dea un mellor 
aproveitamento de algo, o baixo cuberta, que para o Plan Xeral non é, necesariamente, un 
espacio residual. 

Pode que, nefecto, a regulación que se contén no PXOM se saia dos criterios ordenancistas ao 
uso, si, pero iso non a fai irrespectuosa coa Lei 9/2002. A regulación que se fai é totalmente 
respectuosa coa Lei, aínda cando teña adoptado criterios de regulación máis avanzados, que 
poden non responder á tradición, que en moitos casos podería ser ou devir en rutina. 

Apartado D-15. Obxecta o Informe autonómico que a solución que o PXOM propón para a 
ocultación de medianeiras (arts. 9.3.11.6 e 9.4.10.6 da Normativa) debe articularse a traveso de 
Estudios de Detalle, coas funcións e límites que se establecen no art. 73 da Lei 9/2002 para estes 
instrumentos, posto que fóra destes supostos, segue o Informe, calquera alteración da 
ordenación pormenorizada establecida polo Plan Xeral constitúe unha modificación puntual (art. 
93,3 da lei 9/2002). Tal observación, xúlgase que require de amplo comentario. 

Á hora de estableceren mecanismos para a ocultación de medianeiras –problema de indubidable 
alcance estético que afecta, en última instancia, á calidade da paisaxe urbana- a intención, ou a 
filosofía do P.X.O.M. ten sido a de facilitar en todo momento a posta en práctica destes 
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mecanismos e, en concreto, evitar no posible a tramitación de instrumentos de planeamento 
adicionais que, como os Estudos de Detalle, téñense revelado en moitos casos como ineficaces e 
que, a maior abundamento, na práctica urbanística dos últimos anos en Vigo teñen sido causa de 
infinidade de procesos xurisdicionais que non axudaron precisamente á seguridade xurídica, 
dada a ambigua marxe de actuación coa que, aínda hoxe, se regulan legalmente estes 
instrumentos de planeamento. 

Noutras palabras, tense procurado que as solucións que o Plan arbitra para facer máis efectiva a 
ocultación de medianeiras, sexa a de ser el mesmo quen as regula, sen necesidade de botar man 
de planeamentos de desenvolvemento; isto é, que é ao PXOM a quen lle corresponde propoñer e 
aportar solucións, con carácter xeral, para toda a cidade. 

Así as cousas, convén lembrar o que di a Ordenanza 1.1. do PXOU vixente en Vigo neste intre: 

“Son determinados casos, debidamente xustificados; por razón dunha mellor adaptación ao 
ambiente ou para a obtención de dotacións; nos que se poidan plantexar solucións de axuste con 
edificacións colindantes que superen notablemente a altura fixada no planeamento e xeren 
problemas estéticos que se poidan resolver deste modo, poderase, de oficio ou a instancia dos 
interesados, presentar un estudio con propostas alternativas que reaxusten as alturas, rasantes e 
alineacións previstas no planeamento, con especificación de: 

- Situación actual e entorno. 

- Determinacións do planeamento. 

- Aproveitamento derivado do planeamento e das propostas presentadas. 

- Cesión e materialización do exceso de aproveitamento, no seu caso. 

Será necesaria a realización dun estudio de detalle sempre que os terreos sobre dos que se actúe 
sexan superiores a 500 m2 ou o aproveitamento proposto supere un 30 % ao derivado do 
planeamento”. 

Unha interpretación literal da dita ordenanza, xúlgase, levaría a que, alomenos potencialmente, 
en parcelas pequenas poderíase ¡¡superar o 29,9 % do aproveitamento dunha edificación non 
cuantificada, sen necesidade de ningún tipo de planeamento!! Perante tal situación o PXOM que 
se tramita ten buscado outra solución que, a xuízo do equipo redactor, resulta máis razonable e 
que, dalgún xeito, constitúa un incentivo para que os técnicos (arquitectos) con bó criterio e 
sentido da estética a poñan en marcha e a leven á práctica sen que elo supoña aumento de 
aproveitamento urbanístico de clase ningunha. 

Para entender a solución proposta convén que antes analisemos con coidado o artigo 73 da Lei 
9/2002, no seu apartado 1: 

 “1. En desenvolvemento dos plans xerais, plans parciais e especiais poderán redactarse 
estudios de detalle para quinteiros ou unidades urbanas equivalentes completas cos seguintes 
obxectivos...” 
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Da lectura coidadosa do precepto resulta que, ao contrario do que se propón no IP, non é posible 
aplicar a figura do Estudio de Detalle á Ordenanza que nos ocupa, posto que a dito Ordenanza 
refírese exclusivamente a solares entre medianeiras, mentres que o E.D. terá que redactarse, só, 
“para quinteiros ou unidades urbanas equivalentes”. 

A maior abundamento, e tendo en conta que a proposta do PXOM para a ocultación de 
medianeiras pasa única e simplemente por permitir reagrupar ou reordenar uns aproveitamentos 
dentro dun solar determinado, modificando as alturas dunha maneira regrada, posto que só se 
poderán realizar para ese fin de ocultación de paredes medianeiras que “... xeneren problemas 
estéticos que se poden resolver deste modo...”, tamén o E.D. sería unha figura non acaída para 
elo, xa que, segundo o apartado e) do artigo 73,2 da lei 9/2002, aos estudos de detalle lles está 
vedado expresamente “aumentar a ocupación do solo, as alturas máximas edificables ou a 
intensidade de uso”. 

O PXOM que se tramita prantexa simultaneamente –e hai que considerar que é posible- o 
número de andares, a altura en metros da coroación e as condicións espaciais na que, en razón 
de circunstancias obxectivas concretas, se poden modular as condicións anteriores; todo elo, 
garantindo que non se producen incrementos de aproveitamento en relación ao que 
normativamente corresponda ao propietario e, xa que logo, un trato discriminatorio. 

A proposta do PXOM encádrase, amais diso, dentro do que se dispón no segundo párrafo do 
artigo 46,1 da Lei 9/2002, no senso de: “...serán coherentes coa tipoloxía arquitectónica, 
característica do contorno, en particular en canto á altura, ó volume e ó fondo edificables”. 

O que acontece é que o PXOM non remite a planeamento de desenvolvemento ningún, ese 
tratamento pormenorizado destas condicións de adaptación, senón que esas condicións –
lembremos, xerais e regradas- se establecen directamente polo Plan Xeral, ficando relegada a 
regulada a súa concreción para a fase de tramitación de licencias (que se tramitarán e, no seu 
caso, aprobarán, seguindo sempre estas condicións regradas, exactamente igoal que calquera 
outro proxecto arquitectónico necesitado de licencia). 

O Informe da CPTOPV alerta tamén do perigo de estarmos perante unha modificación puntual 
do PXOM. Novamente, e igoalmente con todos os respectos cara o IP, ao noso xuízo, se cita a 
Lei inadecuadamente. Di o art. 93,3 da lei 9/2002, citado no IP: 

 “Nos demais supostos, a alteración das determinación do plan considerarase como 
modificación deste, aínda cando a dita alteración implique cambios illados na clasificación, na 
cualificación do solo ou na delimitación do ámbito dos polígonos”. 

En primeiro lugar, a Ordenanza do PXOM que nos ocupa non pretende modificar nin a 
clasificación, nin a cualificación, nin a delimitación de polígono ningún. E, en segundo lugar, e 
isto é relevante, parece que o concepto “modificación” dun Plan é precisamente, e nada máis 
que iso: modificar as determinacións do Plan; pero se, como é agora o caso, o Plan establece de 
xeito preciso determinadas regulacións, o cumprimento das mesmas nunca será modificación do 
mesmo; antes ao contrario, ha ser unha cabal aplicación das súas determinacións. 
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Non se entende, repetimos, dito sexa co maior dos respectos cara o Informe, como unha 
Ordenanza dun Plan Xeral pode constituír á vez unha modificación puntual de si mesmo; como 
tampouco se entende que os actos que se produzan en aplicación da dita ordenanza poidan, á 
vez, constituíren unha modificación do Plan, pois, por definición, serán en pruridade, aplicación 
do mesmo. 

Apartado D-16. En relación coa recomendación de que o PXOM estableza directamente nos 
planos de ordenación os alineamentos interiores das couzadas, hai que dicir o seguinte. Antes de 
nada, que se comprende e se valora a recomendación; mailo certo é que, en moitas couzadas de 
Vigo é imposible cumprila. O artigo 9.3.16 da Normativa refírese a condicións “especiais” e, 
dende logo, é imposible que en aplicación do mesmo se poidan dar alineamentos posteriores 
mais irregulares que os existentes. Este é un caso no que, segundo o criterio do Plan Xeral, as 
preexistencias non deben primar como nas medianeiras ou nos soportais. 

Apartado D-17. Recomenda ou propón o IP da CPTOPV  que se establezan na Ordenanza 4ª 
garantías para que as fachadas posteriores reciban o mesmo tratamento que as principais, toda 
vez que darán a espacios públicos e non a patios de couzada; recomendación, que polo seu 
acerto, se asume plenamente e, así, procedeuse a completar a dita Ordenanza, establecendo 
condicións para que as fachadas traseiras sexan de boa calidade. 

Apartado D-18. Sobre o que o IP considera insuficiente xustificación para o establecemento de 
certas determinación de forma diferente entre as Ordenanzas 3 e 4, hai que sinalar que, en 
realidade, as Ordenanzas 3 e 4 teñen máis diferencias das que considerou o IP. Por poñer un 
sinxelo exemplo: a altura de coroación é diferente nunha en relación á outra. En todo caso, aínda 
que proveñan en orixe dunha mesma ordenanza (a 1.1.B do vixente PXOU) son dúas 
Ordenanzas diferentes que, precisamente, por seren distintas, establecen determinacións e 
regulacións diferentes. Se ámbalas dúas tivesen a mesma regulación non estariamos a falar de 
dúas Ordenanzas, senón dunha soa. Polo demais, non hai precepto legal que obrigue a que en 
todas as Ordenanzas se regule de igoal forma determinados aspectos. 

Apartado D-19. Sobre as diferentes obxeccións que o Informe prantexa en relación coa 
Ordenanza 5ª, compre dicir o seguinte. Aínda cando o nome dado á mesma sexa simplemente o 
de “Manteñemento da Edificación” (a simplicidade obriga cando de nomear ordenanzas se 
trata), o certo é que a intención do PXOM para as áreas ás que se aplica vai máis alá, 
buscándose, si, o mantenemento da edificación existente, pero non en todo caso ou a calquera 
prezo; todo elo con posible aumentos de edificabilidade, permitidos segundo diversas 
circunstancias que afectan a varios dos edificios. 

Neste senso, con esta filosofía e con estes obxectivos, ao noso xuízo, a regulación que se leva a 
cabo na ordenanza 5 resulta precisa e uniforme, tal como esixe, efectivamente, o art. 3,1 d) da 
Lei 9/2002. francamente, non observamos na dita ordenanza nada que poida levar a pensar que 
nas condicións que nela se establecen poida haber incumprimento de carácter de regulación 
xeral uniforme para cada especie dos mesmos na zona. 
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Apartado D-20. O Informe autonómico demanda unha xustificación acaída á Ordenanza 6 Grao 
4º T (art. 9.6.8). como xa se deixou dito denantes, a xustificación das determinacións do Plan 
Xeral atópase na memoria e non na Normativa. Esta última limítase a regular, conforme aos 
criterios xerais fixados na primeira. E, neste senso, hai que dicir que a Memoria do plan contén 
unha axeitada xustificación da dita ordenanza e Grao, xustificación que se recolle no apartado 
5,3 da mesma e que, por motivos de economía non imos reproducir aquí. 

E, doutra parte, considérase que a regulación –que aínda se mellorou na redacción final- é 
precisa e concreta; e, por elo, se xulga que non demanda a necesidade de planeamento especial 
que a desenvolva. 

Apartado D-21. A preocupación manifestada no IP sobre as condicións de aplicación de alturas 
no caso da ordenanza 6, Grado 4º E, entendemos que non tería porque ser necesaria, por canto o 
P.X.O.M., no mesmo artigo en que se define este Grao, regula as condicións para a aplicación 
da posibilidade do límite de alturas. Regulación que, doutra parte, se xulga que é 
suficientemente precisa. 

Apartado D-22. Sinala o IP autonómico que a Ordenanza 7 admite diversos usos, tipoloxías e 
alturas, o cal, segundo o dito Informe, non se correspondería cunha ordenación xeral e uniforme 
(art. 3.2.d, da Lei 9/2002), pois en cada parcela a solución edificatoria será consecuencia da 
vontade do seu promotor e non da planificación previa a que ven obrigado un plan xeral; 
obxección que, a xuízo do equipo redactor, e unha vez máis dito co maior dos respectos cara o 
órgano informante, semella non ter crara xustificación. 

A regulación da Ordenanza, é certo, admite diversos usos, tipoloxías e alturas, pero iso non 
quere dicir que non sexa unha ordenación uniforme e xeral. A realidade de Vigo é sempre 
complexa e variada na súa uniformidade. Como criterio metodolóxico do plan Xeral, este vai 
sempre na procura de que a especie dos mesmos ámbitos da zona de ordenanza responda a unha 
uniformidade, evitando simplificar en exceso, pois o criterio levaría a unha infinidade de 
situación e tratamentos singularizados que, loxicamente, desvirtuaría ou faría desaparecer o 
mesmo termo de “regulación” (que por definición debe atender ao establecemento de criterios e 
condicións con carácter xeral, fuxindo do singular). O uniforme, ao noso xuízo, pode ser 
complexo. 

Semella que se obxecta que a Ordenanza sexa aberta, que o PXOM deixe excesiva marxe de 
decisión ou adopción de solucións arquitectónicas ao promotor, algo que, amais de resultar 
abondo cotián e completamente normal nos planos de urbanismo (vgr. Ordenanzas moi 
semellantes á que agora se fan observacións ou se poñen chatas no IP, forman parte do actual 
PGOU de Madrid e doutras grandes cidades), mesmo semella ser desexable. 

Noutras palabras, a filosofía do PXOM pasa precisamente porque o promotor, naqueles aspectos 
para os que o Plan non estableza condicións ríxidas ou taxativas, teña capacidade de elexir. 

O PXOM de Vigo, xa se dixo repetidamente máis atrás, asume filosofías ordenancistas, pero 
deixa tamén marxes razoables de flexibilidade en todos aqueles aspectos  para os que o propio 
Plan entende que non hai solucións unívocas. 
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A xeito de exemplo: o Plan regula pormenorizada e rixidamente, isto é, sen marxe de opcións, 
usos, aproveitamentos e outros aspectos alá onde o considera oportuno, por entender que para 
estes elementos ou ámbitos o Plan ten que ser ríxido; pero pode tomar a decisión de que, aos 
efectos ou obxectivos urbanísticos que o plan busca, é indiferente ter, por caso, unha serie de 
vivendas unifamiliares de tres plantas ou un edificio de tres plantas de vivendas unifamiliares; 
iso si, sempre que o aproveitamento sexa idéntico. 

Segundo o artigo 52 da Lei 9/2002 “... o plan xeral deberá garantila coherencia interna das 
determinacións urbanísticas,...” pero coherencia non quere dicir absoluta igoaldade ou 
identidade, parámetros ríxidos, etc., senón que haxa “conexión, relación, o unión de unas cosas 
con otras” (diccionario RAE). 

É o Plan Xeral quen ten capacidade para definir o que para el, en Vigo e no momento actual, e 
para o futuro, son circunstancias que manteñen relación entre si. A riqueza das posibilidades 
dunha Ordenanza (flexibilidade) non vai na contra do seu rigor e coherencia. As realidades e as 
materias complexas regúlanse por normas forzosamente complexas. Velaí que non semella 
razoable pretender que para cada solar só encaixe unha única solución urbanística e 
arquitectónica. 

Apartado D-23. Semella que a interpretación que fai o IP da ordenanza 8 non é a enteiramente 
correcta, posto que a mesma prantexa que nos supostos de substitución do edificio, esta deberá 
facerse dentro da envolvente do edificio que se substitúe. En todo caso, para unha mellor 
craridade que interpretacións non desexadas procedeuse a revisar algúns aspectos da dita 
Ordenanza 8, para fixar, sen que existan dúbidas, as alturas permitidas expresadas en número de 
plantas, segundo se advirte neste punto 23 do IP, aínda cando as ditas alturas, ao noso xuízo, 
están xa nidiamente fixadas a partires doutros parámetros que marca a Ordenanza en cuestión. 

Apartado D-24. O IP autonómico afirma que en varias Ordenanzas o Plan Xeral non establece 
condicións de parcela mínima; afirmación que, xulgamos non é enteiramente exacta. 

As Ordenanzas 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 9º, 10ª, 11ª e 12ª teñen regulada a parcela mínima; nalgúns casos 
pode que por referencia á parcela catastral existente e coas condicións dos artigos 6.2.10 e 
6.2.11, pero hai que ter en conta que a Lei non di como se deben prever ou fixar as parcelas 
mínimas por parte do planeamento. 

Por outra parte, as Ordenanzas 5ª e 8ª, polas súas propias características, non deben fixar parcela 
mínima. E, finalmente, no caso da ordenanza 13ª está limitada por aplicación da Zona de 
Ordenanza na que se atope unha dotación. Xa que logo, parece que a observación ao respeito 
feita non debe ter o carácter taxativo que se da no Informe. Pero, en todo caso, e co obxectivo de 
mellorar as condicións e determinacións das parcelas mínimas existentes –que neste e noutros 
moitos apartados o Informe tanto ten axudado ao PXOM de Vigo- procedeuse a completar as 
regulacións das parcelas mínimas catastrais coas condicións axeitadas.. 

Apartado D-25. Sobre as observacións que no Informe se verten sobre a Ordenanza 9, compre 
dicir o seguinte: 
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a) A respeito da forma na que se han de medir as alturas, semella que non hai 
impedimento legal algún para que se faga conforme aos criterios elexidos polo plan xeral en el 
recollidos. Porque é precisamente o Plan Xeral o que ten que establecer os criterios para esa 
medición. Velaí que entendamos de difícil cumprimento neste caso, o asumirmos a observación; 
pois nela faise referencia a cuestións de oportunidade ou de conformación e/ou deseño do 
espacio urbano, que xulgamos que só ao plan xeral corresponde precisar. 

A respeito de se o aproveitamento baixo cuberta nunha terceira prante é propio ou impropio 
dunha tipoloxía concreta de vivenda, neste caso, de vivendas unifamiliares, non parece 
tampouco que sexa cuestión legal, senón –igual que antes- de definición do Plan. 

O sentido común adoita dicir que aínda que o “habitual” ou o “propio” puidese ter sido ata o de 
agora para estes usos residenciais unifamiliares o tipo edificatorio de dúas prantas, tal ámbito ou 
propiedade, xúlgase, non se converte en “norma” de obrigada observancia, ficando sempre nas 
mans do planificador urbano o debuxo das tipoloxías edificatorias da cidade que pretende 
conformar. 

b) Sobre as demandas de xustificación da cota de medición da altura da edificación, xa se 
expuxo antes que a Normativa Urbanística non contén xustificación, senón determinacións. A 
xustificación xeral dos criterios de ordenación está contida en diversas partes da Memoria, aínda 
que tamén se poida desprender da lectura do conxunto das Normas. 

En todo caso, a xustificación parte de que como en vigo as parcelas poden ter, e de feito teñen, 
unha pendente moi acusada e a altura se mide dende a cota de referencia (terreo no ponto medio 
de cada fachada), é comenente poñer unha limitación complementaria para que os edificios non 
se sitúen no máis alto das parcelas, evitando, dese xeito que formen fondos urbanos altos en 
demasía. 

Trátase, en todo caso, e ao igoal que antes, dunha cuestión de definición do Plan e non de mera 
legalidade. 

c) A respeito da posible inadecuación das parcelas con pendentes superiores a 45º 
sesaxesimais, e a conseguinte supresión do dereito de edificación, dicir simplemente que 
semellaría unha medida desproporcionada, pois elo suporía negar dereitos edificatorios a boa 
parte dos terreos da cidade, así como deixar fóra de ordenación unha infinidade de edificios xa 
construídos. Vigo ten as pendentes que ten e o trazado de viarios a media ladeira deu lugar a 
aparición de fincas, solares, con pendentes como as que se regulan neste articulado. 

Apartado D-26. As observacións que o Informe Previo fai neste apartado xa foron, en boa 
medida, comentados en anteriores pontos, dada a cuase-identidade de contido con outras 
observacións precedentes, polo que remitimos ao xa dito. 

Non obstante, as obxección do Informe a respeito da dimensión de referencia para a 
consideración de semisoto, en relación ao disposto no artigo 99,1, do RP, son merecedoras de 
comentario específico. 

Efectivamente, o artigo 99,1 do RI indica que se ha de entender por semisoto, pero somentes “a 
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efectos del artículo 74 de la Ley del Suelo de 1974” (precepto este último que debe entenderse 
substituído polo actual artigo 105 da Lei 9/2002), isto é, en supostos de ausencia de Plan que 
estableza un criterio distinto. Nótese que o artigo 74 do TR de 1976 principia dicindo “mientras 
no exista Plan o Norma urbanística...”; e que o artigo 105 da Lei 9/2002 comeza, á súa vez, 
dicindo “en municipios sen planeamento xeral...” 

Isto leva a entender necesariamente que as pautas ou criterios do artigo 99,1 do RP unicamente 
son aplicables en ausencia de planeamento xeral municipal; unha vez aprobado este último, ha 
ser el o que fixe libremente os criterios sobre que se ha de entender por semisoto. Xa que logo, 
entendemos que a obxección do IP neste senso semella non ter alicerzamento. 

Apartado D-27. Procedeuse a subsanar o erro advertido polo IP a respeito do contido do artigo 
9.11.8. da Normativa Urbanística. 

Apartado D-28. Non se comprende a referencia que fai o IP ao apartado 2 do art. 9.12.8, que 
regula simplemente o concepto de altura de coroación para o suposto de patios interiores. En 
todo caso, tamén neste apartado insiste o IP na falta de xustificación dunha determinación 
propia dunha Ordenanza, aspecto xa amplamente comentado. 

Apartado D-29. Sinala o órgano autonómico neste ponto que se deben concretar no Plan Xeral 
os ámbitos e condicións das posibles actuacións de reforma interior que, segundo os arts. 9.15.7 
(pontos 4 e 5) e 9.15.9 (pontos 3 e ss.) irían asociadas aos Plans Especiais de Infraestruturas, 
non procedendo –segundo o IP- o marco aberto e xenérico que definen estes artigos. 

É esta unha cuestión regulada na Lei 9/2002 cecais con pouca craridade. Polo de pronto o 
afirmado pola Xunta ven confirmar implicitamente a nosa terra denantes exposta, de 
posibilidade de aprobación de plans especiais de infraestruturas en ausencia de Plan Xeral ou 
cando este non contiver as previsións oportunas (vid. Supra), pois o IP circunscribe a obriga de 
previsión no planeamento xeral unicamente aos plans especiais de reforma interior. 

O problema ven dado aquí porque os preceptos da normativa do Plan que se comentan prevén a 
posibilidade de que, nalgúns casos, os plans especiais de infraestruturas poidan levar asociadas 
o carácter complementario de reforma interior. 

Neste senso, tal e como pon de manifesto o IP, o artigo 55,2 da Lei 9/2002, contén un mandado 
ao planificador xeral de delimitación do ámbito suxeito a PERI, de determinación de usos 
globais, fixación de montante de reservas, etc. Poren, pode entenderse, a favor dunha tese que 
abeirase a regulación levada a cabo no Plan Xeral, que este mandado legal semella estar 
pensado para as operacións integrais de reforma do legal semella estar pensado para as 
operacións integrais de reforma interior do art. 12,b) e non para os axustes puntuais aos que se 
refiren preceptos da normativa do plan comentados. De calquera xeito, revisouse esta regulación 
e, no seu caso, adoptouse o marco normativo. 

Apartado D-30. Afirma o IP neste ponto que a posibilidade de que mediante PERI se altere a 
ordenación detallada que establece o Plan Xeral (art. 9.17.9.4 da Normativa) debe ficar suxeita 
ás limitacións que establece o art. 62 da Lei 9/2002 e ser, polo tanto, así recollido polo plan. 
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Parece ser esta unha observación baldía. O disposto na Lei 9/2002 ao respeito, en tanto que 
norma de rango legal, será aplicable tanto se se sinala como se non no Plan, desprazando o 
previsto por este que poida non ser conforme á regulación legal. 

Dito doutro xeito, non fai falla que o Plan Xeral recolle estas limitacións do artigo 62 da Lei 
9/2002, pois son aplicables de seu. O diga ou non o diga o Plan as posibilidades dos PERI para 
alterar a ordenación detallada establecida no PXOM fica enmarcada dentro dos lindeiros legais 
sinalados na mentada lei. Polo demais, non deixa de solprender esta observación, cando é o 
propio órgano autonómico o que recomenda no seu Informe (páxina 17, apartado H.1) non 
reproducir na Normativa do PXOM preceptos legais. E, a maior abundamento, o citado articulo 
9.17.9.4, fai unha remisión aos “termos regulados pola Lei 9/2002...”, que non poden ser outros 
que os do artigo 62.  

En todo caso, e para mellor escrarecemento reforzouse a regulación a este respeito. 

 

Capitulo E. Determinacións en solo urbanizable (SUBLE) 

Apartado E- 1. O IP comeza esta parte, con observacións en relación coas determinacións en 
SUBLE demandando a fixación de indicacións precisas para que o plan parcial do Sector 44-I 
Matamá-Valadares minimice os impactos e estableza as oportunas medidas correctoras. A este 
respeito hai que dicir que non só se fixo o solicitado para este Sector, senón para todas as 
actuacións de certa importancia territorial (desenvolvemento de sectores e/ou implantación de 
infraestruturas).  

Apartado E-2. En troques, a observación sobre a desacaída xustificación da previsión dun 
Sector de uso industrial (Sector 02) na parroquia de Candeán creemos que non se debe 
compartir. Unha vez máis, con todos os respectos para co órgano informante, o IP entendemos 
que se inmiscúe neste ponto e de xeito manifesto, en competencias municipais, atentando contra 
a autonomía local en materia de planificación urbana. É esta unha cuestión de oportunidade que 
escapa, ao noso xuízo, do control autonómico. O solo no que se asenta este Sector non constitúe 
obxectivamente solo rústico de especial protección, sitúase en áreas de doado acceso, xa ten 
usos industriais no seu interior e resolve elementos do sistema xeral viario que teñen interese 
para o conxunto da cidade. Por conseguinte o Plan, atendendo amais diso a unha petición non só 
de sectores productivos que demandan solo deste uso, senón tamén á practica totalidade do 
vecindario da mesma parroquia de Candeán, entendeu como aquelada a previsión deste sector 
de usos industriais brandos e/ou de almacenaxe. En calquera caso, agora, tamén se incorpora á 
Ficha de características da mesma maneira que para Matamá-Valadares e outros sectores, non 
conxunto de medidas que garanten a minoración de impactos. 

Apartado E-3. Igoal comentario podería facerse en relación aos que fai o IP sobre a 
clasificación como SUBLE dos Sectores 04-R Figueiró e SOD-3 Gorgoso, se ben e se se quere, 
máis matizado, pois ao facer referencia a posibles solos rústicos (polas súas condicións 
topográficas ou paisaxísticas, poderiamos estar a falar do carácter regrado deste tipo de solos. 
Nese suposto, e de ser así estariamos diante dunha cuestión de legalidade sobre a que si a Xunta 
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de Galicia podería levar a cabo certo control. 

Mais, ao respeito é preciso apuntar dúas cousas; a primeira é que no IP non se aporta ningún 
elemento  que acreditar a concorrencia destes valores nos terreos obxecto de comentario e, polo 
mesmo non se desvirtúa o que na Memoria do Plan Xeral se di en relación coa clasificación 
outorgada. E, en segundo lugar hai que facer constar que os terreos destes sectores comentados 
xa gozaban da condición de solo urbanizable (aínda que non programado, segundo a vella 
terminoloxía legal) no PXOU de 1993, vixente. 

Apartado E-4. En relación coas observacións sobre os ámbitos de SUBLE para os que o 
PXOM fixou a posibilidade da súa ordenación detallada, compre dicir o seguinte. Compártese 
co IP  a tese de que a decisión do que se considera preferente é unha decisión que corresponde 
ao propio Plan Xeral. Agora ben, a Lei 9/2002 non establece como se han de fixar eses criterios. 
Así as cousas, para o Plan Xeral é de preferente desenvolvemento, e así se fai constar na 
memoria, todo sector de SUBLE delimitado sobre o que se establece a formulación dun 
convenio urbanístico dacordo co estipulado no artigo 233 da lei 9/2002, cumpríndose os 
requisitos de transparencia e publicidade, unha vez negociado e dentro das competencias que o 
dito artigo outorga aos municipios. 

Igoalmente, se entenden como de desenvolvemento preferente aqueles sectores que teñen como 
sistema de execución o público. 

Apartado E-5. O comentario sobre o largo de 16 metros dos viarios, regulada a cuestión no art. 
48 da Lei, xa foi feito anteriormente, no sentido de que só é esixible para os principais e non 
para a totalidade das vías. 

Apartado E-6. Afirma o Informe que non se debería facer mención do SUBLE non delimitado 
(tal como se facía nos artigos 11.0.2 e 11.1.12, do capítulo 11,2 da Normativa Urbanística) se 
logo o Plan Xeral non establece esta categoría de SUBLE. A observación semella acertada, que 
non require de máis comentario e si dos axustes que se fixeron na dita Normativa para suprimir 
esa regulación. 

Apartado E-7.  Neste punto o IP fai unha observación sobre o cálculo do aproveitamento tipo 
que se xulga acertada e que axuda a precisar o alcance dos límites de sostibilidade da Lei 9/2002 
(art. 46) en relación coa fixación de aproveitamentos. Xa que logo, procedeuse a revisar as 
Fichas dos Sectores de SUBLE aos que se fai referencia. 

Apartado E-8. Respeito da demanda que se contén no IP de que o PXOM concrete case dos 
contidos das Fichas dos Sectores de SUBLE son susceptibles de ser modificados polos plans de 
desenvolvemento e case deberán de ser cumpridos integramente, remitímonos ao xa 
manifestado no punto D-30 do presente Informe. 

A capacidade innovadora dos plans de desenvolvemento está regulada, coa súa extensión pero 
tamén dos seus límites, na lei 9/2002 (art. 62); esta capacidade debera de moverse 
necesariamente dentro das marxes legais e será aplicable, en todo caso, con independencia do 
que diga o PXOM. Logo, non hai razón, xulgamos, para que se repitan estes condicionantes. 
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Apartado E-9. O crarexamento solicitado a respeito do ponto 3 do artigo 11.1.9 da Normativa, 
semella sinxelo de expoñer. Por unha parte é de lóxica aplicación o que a medición real dos 
Sectores debe traducirse na adaptación dos parámetros de aproveitamentos e de cesións. 

No esprito do artigo 6 da Lei 9/2002, as Normas Urbanísticas conteñen o art. 1.0.9, que se 
mantén, en canto a criterio no artigo 11.1.9, pero con dúas salvedades: 

a) Que unha maior cabida dos terreos só pode aumentar a aplicación do coeficiente de 
aproveitamento que lle corresponda, ata un meirande aproveitamento non superior ao 3 %. 
Noutros planeamentos adoitase consentir variación de ata o 5 %. 

b) Que a reducción de superficie obrigue á reducción parella de aproveitamento. Ou sexa, 
que o índice de edificabilidade se aplique, neste suposto, sobre a superficie real. 

Apartado E-10.  A redacción do ponto 2 do artigo 11.1.11, mencionado no Informe Previo non 
parece ofrecer dúbidas de interpretación por canto o PXOM recolle unha regulación xeral para 
todos os Sectores, as Fichas dos mesmos e diferencia algunhas cuestións en razón de que a 
ordenación detallada sexa contemplada no propio Plan Xeral ou en planeamentos de 
desenvolvemento, neste caso, en Plans Parciais. 

 

Capítulo F. Clasificación e determinacións en Solo de Núcleo Rural. 

Apartado F- 1. Afirma o IP: “as actuacións de carácter integral nos núcleos rurais só poden ser 
desenvolvidas por plans especiais de protección, rehabilitación e mellora do medio rural, figura 
a quen corresponderá determinar a necesidade de tais actuacións e a concreción das súas 
características, conforme dispoñen os arts. 24,3 e 72,3 da lei 9/2002. en consecoencia, o Plan 
Xeral non pode conter nin a delimitación deste tipo de actuacións nin consecoentemente as 
fichas de características correspondentes” 

Deixando de lado a, xulgamos nós, errónea remisión ao artigo 24,3, pois nel non se constata 
prohibición ningunha no sentido apuntado polo IP, o certo é que tanto o artigo 62 como, moi 
especialmente, o artigo 56,f) da Lei 9/2002, semellan desvirtuar tal afirmación. 

A transcrición deste ultimo di: “Os plans xerais de ordenación municipal conterán a ordenación 
detallada dos núcleos rurais con arreglo ao disposto na presente lei e, a tal efecto, incluirán as 
seguintes determinacións:  f) fixación dos indicadores que deben dar lugar á necesidade de 
redactar un plan especial de protección, rehabilitación e mellora do medio rural.. 

Apartado F-2. Demanda o informe autonómico que o art. 10.5.3.1. se axuste ao establecido no 
art. 29.1.a) da lei 9/2002, isto é, que se fixe unha parcela mínima. Trátase aquí dun problema de 
redacción, pois aínda que o mencionado precepto da Normativa comeza dicindo que “non se 
establece condición de superficie de parcela mínima”; continúa acrarando que se entenderá por 
tal “calquera parcela catastral existente no momento de aprobación inicial do Plan Xeral na que 
poida realizarse unha vivenda mínima, respectándose...” 
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De calquera xeito, e de modo análogo ao comentado para as zonas de ordenanza de solo urbano, 
revisouse a redacción do precepto. 

Apartado F-3.  Considera o IP que o artigo 10.5.4. constitúe unha reserva de dispensación, 
cando –ao noso xuízo- o único que regula é a situación particular das parcelas e edificacións 
existentes. Valga, pois o comentado no apartado anterior sobre o concepto de parcela catastral 
existente, parcelación actual que o Plan respecta cos matices que introduce. 

 

Capítulo G. Clasificación e determinacións en solo rústico. 

Apartado G- 1. Comeza este novo capítulo do IP da CPTOPV cunhas observacións en relación 
coa proposta de reducción da faixa de solo rústico de protección de costas. 

Con independencia do contido do Informe da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, de 
22 de xullo de 2004, o certo é que o IP, neste ponto, non rexeita de plano, a proposta do Plan 
Xeral no sendo de reducir a faixa costeira de 100 metros. Limítase a sinalar que será finalmente 
esta Comisión quen, no seu caso, o determine. En consecoencia, ao non ser asunto pechado, 
parece lóxico que o Plan Xeral manteña na súa documentación suxeita a aprobación inicial (se 
se quere como proposta) esta reducción a 100 metros, ao ser esta a solución pola que opta, en 
espera do definitivo pronunciamento autonómico.  

En todo caso, e para que ese pronunciamento se poida producir máis doadamente, seguirase o 
procedemento expresado pola dita C.S. de Urbanismo e, así, cando se remita o PXOM de Vigo 
aprobado provisionalmente, en documento independente, remitirase a documentación gráfica e 
escrita específica  que xustificara polo miúdo as circunstancias e razóns que fundamentarían a 
reducción que o Plan Xeral pretende. 

Apartado G-2. Sobre o que o Informe denomina “bolsas de solo rústico de especial protección 
rodeadas completamente de solos urbanos e/ou urbanizables”, temos que dicir, en primeiro lugar 
que a xustificación da súa existencia no Plan Xeral hai que buscala obviamente no carácter 
regrado que a lexislación urbanística vixente outorga a esta clase de solo; e tamén, a que se trata 
de espacios que manteñen un feble equilibrio, que se rompería absolutamente de non se lles 
aplicar o réxime previsto para o solo rústico. 

Apartado G-3. Sobre a solicitude de xustificación da reducción (de 100 a 25) da faixa de solo 
rústico de protección de augas, compre manifestar o seguinte: 

En primeiro lugar, temos que sinalar que o PXOM de Vigo mantén en grande medida as 
mesmas dimensións de zonas de protección que marca o PXOU de 1993 vixente; Plan Xeral 
que, hai que lembrar, é posterior á aprobación da “Ley de Aguas” vixente. 

Neste senso, parece oportuno lembrar igoalmente que cando o Organismo de Conca informa o 
Plan Xeral de Ordenación e acepta o largo de, por caso, vintecinco metros, prodúcese a 
aceptación da diminución da zona de policía, posto que o informe favorable do dito organismo 
(previsto na lexislación de augas, lei e Regulamento do Dominio Público Hidráulico) supón a 
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aceptación das previsións de construcción e urbanización que estableza o Plan Xeral. 

Así as cousas, ao se aprobar o PXOU vixente, o Organismo de Conca xa informou 
favorablemente a devandita reducción da zona de protección para as marxes dos ríos de Vigo, 
resulta razoable que o novo PXOM manteña a mesma situación sen necesidade de xustificacións 
adicionais. 

Nos demais casos cabería dicir que a entidade dos regatos non fai necesaria unha reserva 
semellante e que, polo tanto, a protección está asegurada con vinte metros, máis os cinco de 
servidume, cumprindo, xa que logo, de xeito rigoroso o fin de “... protexer o dominio público 
hidráulico e o réxime de correntes...” 

Apartado G-4. Sobre a esixencia que se fai no IP a respeito das zonas afectadas polo trazado de 
novas redes de infraestruturas, no senso de que se fixen como solo rústico de especial protección 
de infraestruturas e non como de protección de enclaves naturais, en relación todo elo á 
superposición de categorías de solo rústico, temos que dicir que certamente, a esixencia semella 
ser discutible, pois o artigo 32,3 da Lei 9/2002 –que se cita no Informe- non obriga a unha única 
solución, senón que –tal como está redactado- semella darlle liberdade ao planificador para 
incluílo nunha ou en varias categorías de solo rústico, limitándose o artigo citado a regular, 
nestes supostos, que concreto réxime se aplica aos terreos. 

Apartado G-5. Atendendo á suxerencia deste apartado do IP, na Normativa desta clase de Solo 
Rústico –sobre todo no que atinxe ao solo de protección de augas-, na Normativa desta clase de 
solo procedeuse a introducir de maneira expresa que nos supostos de superposición de 
categorías deberán cumprirse as dobres condicións de protección. 

Apartado G-6. Tamén se comparte o criterio do IP sobre o valor máximo da altura dos peches 
das fincas rústicas, polo que en diversos apartados da Normativa Urbanística estaban reguladas 
as condicións dos mesmos e reaxustáronse as regulacións nesta clase do solo. 

Apartado G-7. Acéptase igoalmente a observación relativa ao réxime de usos establecido para 
o solo rústico de protección agrario-paisaxística, polo que, do mesmo xeito que se dixo no 
anterior ponto 5, procédese a regular a superposición de proteccións. 

Apartado G-8. Tamén se procedeu a reparar a redacción do artigo 12.4.1. para obviar as 
contradiccións na lexislación vixente na materia (RDL 1/2001, sobre policía de augas). 

Apartado G-9. En relación coa demanda de concreción do réxime aplicable ás Illas Cies, 
coordinación cos instrumentos de regulación e desenvolvemento do Parque Nacional, etc., 
queremos somentes dicir que o artigo 12.6.3 da Normativa Urbanística regula tais extremos de 
maneira sinxela, para non provocar unha situación na que houber problemas interpretativos a 
posteriori. 

De tódolos xeitos procederase a facer mención da “Ley 15/2002” de 1 de Xullo, así como da 
modificación que tan recentemente introduciu na materia a Sentencia do Tribunal 
Constitucional que concede ás Comunidades Autónomas a competencia sobre os Parques 
Nacionais nos seus territorios. 
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Apartado G-10. O Equipo Redactor cree que non resulta preciso incluír maiores aclaracións 
sobre o contido citado no Informe (ponto 3 do artigo 12.7.1). 

Capítulo H. Cuestión sobre a Normativa. 

Apartado H- 1. O Informe recomenda non reproducir literalmente no PXOM textos normativos 
(ou sexa, cita expresa de preceptos da Lei, do RP, etc....), recomendación que se agradece e se 
comparte, pois unha vez que se recapacitou sobre os pros e contras de tal inclusión, chegouse á 
conclusión de que poderían conlevar, efectivamente, a problemas e dificultar o 
desenvolvemento futuro do Plan Xeral, nomeadamente, nos supostos de eventuais 
modificacións lexislativas. Así, de se reproducir no PXOM preceptos legais concretos, -en 
troques de referencias ao articulado da Lei- aqueles eventuais cambios lexislativos poderían 
traer inseguridades xurídicas graves na interpretación futura do plan en todos aqueles pontos 
que se visen afectados pola modificación normativa. 

Así pois, procedeuse a repasar toda a redacción dos Títulos II, III e IV, para reducir todos 
aqueles aspectos que no documento primixenio non eran senón repetición do contido da lei 
9/2002. 

Apartado H- 2. No IP reclámase que na Normativa Urbanística do PXOM se deben expresar as 
condicións establecidas no artigo 92, parágrafos 3 e 4 da lei 9/2002, para a entrada en vigor do 
mesmo. Aquí, sen embargo, e con todos os respectos para o órgano informante, non se 
comprende como se recomenda no apartado anterior o fuxirmos da cita literal de preceptos 
normativos, e logo, de inmediato, se demanda unha reprodución de preceptos normativos da 
mentada Lei. 

Xa no ponto anterior tiñamos asumido esta tese de evitar reproducir e/ou escolmar preceptos 
normativos concretos, baseándonos para elo en razóns de seguridade xurídica. Indo un chisco 
máis alá, xulgamos como positivo omitir tamén, na medida do posible, ou naqueles casos nos 
que elo non fose imprescindible, as referencias a preceptos ou normas concretas, semellando ser 
preferible unha remisión xeral “á norma aplicable”, pois esta si será de obrigado cumprimento 
en cada momento. 

Mais, dito isto, compre sinalar que se procede a axustar a redacción do artigo 1.0.6. ás 
esixencias do Informe. 

Apartado H- 3. Á vista da suxerencia do IP contida neste ponto, optouse pola supresión do 
apartado 1.d) do artigo 1.0.8. 

Apartado H- 4. Ten razón o IP no que atinxe á descrición das series de Planos, polo que se 
procedeu a suprimir toda referencia á serie 4 dos mesmos, que no documento que se vai tramitar 
estarán contidos nas documentacións das Ordenanzas Detalladas que leve incorporadas o Plan 
Xeral, como documentación anexa. Por outra parte, engadíronse unha serie 0 para incluir os 
planos solicitados polo IP no apartado A-2. 
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Apartado H- 5. Sinala o Informe neste ponto, aínda que a título de recomendación, que seria 
comenente que a normativa do PXOM recollese a regulación concreta dos procedementos de 
acceso á información urbanística e de solicitude e tramitación de licencias. Segundo o tenor 
literal do Informe, a observación, reitérase, non pasa de ser unha mera recomendación. 

E, neste senso, aínda cando o Concello de Vigo entendese como oportuno e comenente proceder 
a regular estes extremos, en ningún caso se entende que esta regulación deba incorporarse ao 
Plan Xeral, senón que figuraría como regulación separada, pois, ao noso xuízo, non se trata de 
determinacións que deban regularse dende un instrumento de planeamento (baste ver o que a 
Lei di a respeito das determinación esixibles aos diferentes instrumentos), sendo máis ben 
materia dunha Ordenanza municipal específica. Da dificultades da solución apuntada no IP, 
abonda con dicir que, calquera modificación nesa Ordenanza reguladora que se propón, suporía 
unha Modificación Puntual do PXOM. 

Apartado H- 6. Demandar igoalmente no Informe Previo unha concreción dos ámbitos nos que 
se establece a obriga de constituír unha entidade de conservación da urbanización, prazos 
durante os que se asumirá esa conservación, etc., pois o artigo 2.3.5 da Normativa non concreta 
estes extremos. 

Ao respeito quérese sinalar, en primeiro lugar, que a obriga dos propietarios de conservar a 
urbanización é, en todo caso, unha opción que corresponde adoptar ao planeamento urbanístico, 
segundo se dispón no artigo 110,6 da Lei 9/2002, sen que no dito precepto se entre a precisar 
que concreto  instrumento de planeamento teña que conter tal previsión. 

Neste senso, o Plan Xeral optou, ao abeiro desa habilitación legal, porque sexan os propietarios 
dos solares resultantes da execución sistemática do planeamento os que asuman a obriga de 
conservar a urbanización, constituíndose para elo en entidade urbanística de conservación. 

De calquera xeito, pode ter razón o IP no que ten que ver coa falta de concreción destes 
extremos, velaí que se procedeu a revisar o precepto apuntado para darlle unha mellor 
redacción, concorde coas previsión legais e as propias determinacións/opcións do Plan Xeral. 

Apartado H- 7. A respeito das Observacións do órgano autonómico que se conteñen no 
Informe en relación con diferentes preceptos do Capítulo 2.7 da Normativa, hai que dicir que se 
comparten as observación e que, polo mesmo, se procedeu a unha revisión e reelaboración 
completa deste capítulo 2.7 que tenta resolver as eivas que se apuntaron. 

Mais dito isto, cremos que é necesario comentar a posición do PXOM a respeito da regulación 
dos réximes que aquel denomina “fóra de ordenación” e “fóra de ordenanzas”. 

O artigo 103 da Lei 9/2002 distingue dúas situacións para os edificios e instalacións inzados con 
anterioridade á aprobación do Plan Xeral que resulten desconformes con el, en función de se a 
tal desconformidade se pode calificar de “total incompatibilidade” (artigo 103,2) ou só 
“parcialmente incompatible (art. 103,3)”. 
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Para o primeiro dos casos, a Normativa do PXOM establece un réxime ríxido e/ou limitativo, 
mentres que para o segundo dos casos as obras a autorizar son, cuantitativa e cualitavamente, 
maiores. Así as cousas, e en aras da meirande seguridade xurídica, o Plan Xeral optou por 
definir e precisar que situacións son totalmente incompatibles co Plan e que situacións son só 
parcialmente incompatibles, evitando así que aparezan diferentes interpretacións futura sobre 
que se entende por cada concepto. 

En aras tamén desa seguridade xurídica e desa desexable claridade para toda norma, o PXOM 
outorgou dúas denominacións para esas dúas situacións legalmente previstas. E así, ás 
situacións de total incompatibilidade co Plan Xeral (art. 102,2) que define o propio Plan, se lles 
denomina “fóra de ordenación”; mentres que as situacións nas que a incompatibilidade é 
somentes parcial (art. 102,3) segundo os criterios da Normativa, se lles denominou “fóra de 
ordenación”. Para rematar coa regulación destas situación e posto que o artigo 102,3 da lei 
9/2002 deixa unha marxe relativamente ampla ao plan xeral para definir concretamente e polo 
miúdo o ´réxime aplicable a ámbalas dúas situacións, dentro sempre desas marxes que á abeiro 
o precitado artigo 103; réxime que está contido no Capítulo 2.7 que comentamos e que se 
reelaborou con, se cabe aínda maior precisión. 

Apartado H- 8. Remitimos ao xa dito sobre o apartado anterior e será o Capítulo 7,2, o que 
deixa resoltas as posibles contradiccións. Polo que se da por contestados os pontos 8, 9 e 10 do 
Informe. 

Apartado H- 9. A reelaboración do Titulo III entendemos que resolve igoalmente a cuestión 
presentada no ponto 11 do Informe. 

Apartado H- 10. Polo demais, parece asumible a observación de suprimir a referencia aos plans 
de sectorización e/ou o solo urbanizable non delimitado, sequera por sinxelos motivos de 
coherencia interna do Plan Xeral. En calquera caso, poderíase alegar, en defensa destas 
referencias ao SUBLE non delimitado, que é unha determinación que o Plan Xeral establece por 
se nalgún momento se chegase a producir unha Modificación Puntual de que resultase un solo 
urbanizable non delimitado, e elo, en aras a que a Normativa non tiver lagoas. 

Apartado H- 11. Procede tamén, como sinala certeiramente o Informe Previo autonómico, 
cambiar a denominación de “inventario” polo de “catálogo”; así como outras variacións 
terminolóxicas apuntadas nos seguintes pontos do Informe que, en aras á brevedade deste, se 
dan por asumidas. 

En relación con cuestións terminolóxicas, temos que dicir tamén que, á vista do IP pode haber 
observacións que teñan que ven con posible (e ás veces inevitables) descoordenacións entre as 
dúas versións lingüísticas da Normativa, en función do cal tivese sido o texto manexado polo 
órgano informante. En todo caso atenderanse tamén e, en consecoencia, se axustarán e/ou 
corrixirán ámbalas dúas versións (galega e castelán) do texto normativo. 

Apartado H- 13. Repasáronse e revisáronse todos os aspectos relacionados no Informe da 
Consellería nos seus comentarios numerados do 15 ao 35 (a.i.) E así: 
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15. Matízase o artigo 4.1.6. 

16. Xulgamos que non é baldía a aparente duplicidade dos artigos 3,6,9, 3.6.10 e 3.6.11, a 
respeito dos artigos 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3. 

17. Tampouco se comprende a necesidade de crarexar o contido do artigo 5.13, que se considera 
acaído no contexto do resto dos artigos deste capítulo. 

18. Suprímese  o concepto de Usos Básicos. 

19. Anotouse o artigo nos termos suxeridos polo Informe. 

20. Ídem. 

21. Reaxustouse só parcialmente a redacción do artigo 5.2.1. 

22. Revisáronse as condicións das vivendas no senso apuntado no Informe. 

23. Ídem 

24. Ídem 

25. Ídem 

26. Incorporouse un novo artigo de aplicación a todos os usos 

27. Deuse un repaso xeral nos termos suxeridos no IP 

28. Foi axustada a Normativa nos termos suxeridos no IP 

29. Ídem 

30. Ídem 

31 Tanto neste ponto como no anterior obsérvase que existen diferencias entre o texto 
normativo castelán e o galego, aspecto que se resolveu. 

32. Foi axustado o artigo nos termos suxeridos no IP. 

33.   “        “         “    “       “       “           “           “   “ 

34.   “        “         “    “       “        “          “           “   “ 

35. Foi axustado o artigo, se ben se considera que non se producen problemas co espacio 
interposto, que ten carácter de proindiviso, tal como se matizou. 

Apartado H- 36. En relación coas demandas do IP, de simplificación do art. 6.6.8. da 
Normativa, no que fai referencia á fixación de alturas para cada couzada hai que dicir que o 
PXOM pretende establecer Condicións Xerais de Edificación para todo Vigo, distintas, no seu 
caso, das de cada couzada do solo urbano consolidado. Igoal comentario poderíase facer en 
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relación coa recomendación do Apartado H- 37 do IP, de suprimir os valores numéricos de 
altura expresados no artigo 6.6.13, o Plan non quere que calquera ordenanza futura poida poñer 
unha dimensión menor. 

Apartado H- 38. O criterio do equipo redactor de non aplicabilidade do artigo 99,1 do R.P. xa 
foi exposto máis atrás. 

Apartado H- 39. Trátase dun criterio do Plan. 

Apartado H- 40. Sinala o IP que non parece correcto referir “outros” como dotación obrigatoria 
de edificios. Tal mención non é máis que unha previsión de futuro, algo que se poida establecer 
dentro dun tempo polo xurdimento de novas realidades que a día de hoxe non se poidan prever. 
Tamén fai referencia a aquelas outras dotacións que no presente poida dispor dunha Ordenanza 
municipal sen ter que modificar o Plan Xeral. 

En todo caso, completouse a redacción con referencia a “Outros” que puidesen ser esixibles por 
regulación específica. 

Apartado H- 41. Fixéronse os axuntes para facer coherentes as alturas pola esixencia de 
ascensor. 

Apartado H- 42. Tamén se axuntou a redacción do artigo 7.13. 

Apartado H- 43. No IP sinálase que o reaxuste de alineamentos establecidos polo PXOM ou 
por PP. Especiais ou Parciais só pode conterse en Estudios de Detalle; engadindo que, en todo 
caso, os Proxectos de Urbanización fican limitados ás funcións que lle son propias dacordo co 
art. 110,2 da Lei 9/2002. fronte a este posición, cabe dicir que non hai na dita Lei, ao noso 
xuízo, precepto algún que imposibilite aos plans de desenvolvemento o reaxustar alineamentos. 
E, no que atinxe aos Proxectos de Urbanización, ao noso xuízo, o que o Plan di no artigo 7.1.4 
acae cabalmente co que se dispón no artigo 110,2 da lei 9/2002: “Os proxectos de urbanización 
non poderán modificar as previsións do planeamento que desenvolven, sen prexuízo de que 
poidan efectuala adaptacións esixidas pola execución material das obras”; inciso, este último, 
que da cobertura á posibilidade que o PXOM abre aos Proxectos de Urbanización para axustar 
lixeiramente os alineamentos grafitados. Neste, termos axustouse a redacción. 

Apartado H- 44. Tómanse en consideración as observacións deste ponto, para regular os 
accesos a vivendas por rúas de coexistencia, polo que se axustaron os tratamentos das rúas desta 
natureza, facendo coincidir os artigos 5.10.3 cos do Capítulo 7.1. 

Apartado H- 45. Repasáronse todos os aspectos e artigos mencionados nos apartados 45 a 48 
do Informe autonómico axustando a redacción daqueles aspectos nos que non se traten temas  
de simple criterio, do Informe e do P.X.O.M. 

Apartado H- 49. Propón o Informe evitar duplicidades na Normativa, en concreto a que, na súa 
opinión, se dá entre os artigos 9.0.7 e 9.17.2 que, segundo o IP, serían idénticos. Poren, iso non 
é así. O capítulo 9.0 é o capítulo Preliminar do solo urbano, destinado a diferenciar as categorías 
do dito solo; os capítulos 9.1 a 9.16 regulan de maneira específica as Ordenanzas de Solo 
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urbano Consolidado; e o capítulo 9.17 regula o S.U.N.C. Xa que logo, semella non haber tal 
duplicidade. 

Apartados H- 50 a 60. O resto dos puntos do Capítulo H) do Informe son, en xeral, aspectos de 
contido menor que, en calquera caso se repasaron cos mesmos criterios cos que se abordou o 
apartado 45, anterior do presente Informe, de xeito tal que aqueles aspectos cuxo comentario do 
órgano autonómico responda a bases xurídicas, provocaron reaxustes na redacción; os que son 
de índole comprensiva, buscou a redacción máis atinada, e os que responden a cuestións de 
opinión se contrastaron cos técnicos municipais. Así: 

Apartado H- 50. Parece correcta a redacción final. 

Apartados H- 51. Foi correxido. 

Apartados H- 52. Son criterios propios do Plan. 

Apartados H- 53. Foi correxido. 

Apartados H- 54. Foi correxido. 

Apartados H- 55. Foi correxido. 

Apartados H- 56. Foi reaxustada toda a regulación deste artigo. 

Apartados H- 57. Foi correxido. 

Apartados H- 58. Foi correxido. 

Apartados H- 59. Foi axustada a redacción. 

Apartados H- 60. Foi axustada  a redacción. 

 

Capítulo I. Cuestións sobre a estratexia de actuación e o estudio económico. 

Neste último capítulo o IP reincide, dunha parte en cuestións que xa foron obxecto de 
comentario a respeito doutros capítulos; e, de outra, fai referencia a cuestións que, a xuízo do 
equipo redactor, son manifestamente de oportunidade, de clara competencia municipal sobre as 
que o IP non se debería pronunciar de xeito taxativo. 

Por iso, en aras da brevidade, e dado que todas as cuestións prantexadas neste último capítulo xa 
foron, directa ou indirectamente tratados no noso Informe, remitimos ao que xa se dixo ao 
respeito. 
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6.2.3. INFORMES DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS EMITIDOS CON 

POSTERIORIDADE Á APROBACIÓN INICIAL 

6.2.3.1. INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA, 
DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DA XUNTA DE GALICIA.   

 

Remitido xunto a escrito de 5 de abril de 2005 (Nº de Rexistro: 50037624): 

Estudouse o escrito da Consellería de Medio Ambiente que foi presentado sobre o Plan Xeral 

actualmente en proceso de aprobación definitiva sobre o que expresa a súa conformidade. 

Non obstante, plantexa unha recomendación sobre a conveniencia de que o Plan se axuste ás 

categorías de Solo Rústico de Protección que establece a Lei 9/2002. 

Sobre este aspecto debe informarse que a complexidade e a realidade das zonas rústicas non se 

axustan en todos os casos ás categorías recollidas pola Lei. É por esta razón que se agruparon 

dúas categorías como son as de Protección Agrícola e a de Protección da Paisaxe, por canto o 

proceso de intervención do home sobre a terra mediante séculos de traballo de cultivos 

configurou unha paisaxe que debe protexerse pola dobre condición. 

Por outra banda, vaise a incluír a categoría de Rústico de Protección Arqueolóxica. 

6.2.3.2. INFORME DO MINISTÉRIO DE INDUSTRIA, TURISMO E 
COMERCIO 

 

Remitido xunto a escrito de 11 de abril de 2005 (Nº de Rexistro: 50049401) 

Trátase dun recordatorio de normativa leal aplicable no eido das telecomunicacións aplicable a 

construcción de vivendas. Estudado o escrito, non parece apreciarse no PXOM nada que 

contradiga á normativa sectorial sinalada no informe. 
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6.2.3.3. INFORME DE PORTOS DE GALICIA, DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA. 

 

Remitido xunto a escrito de 8 de abril de 2005 (Nº de Rexistro: 50049367) 

É un Informe desfavorable, enténdese no relativo ao corpo do informe, a saber: 

- A delimitación da zona de servizo do Porto de Canido, acompáñase plano; deberá ser 

considerada como Sistema Xeral Portuario.  

- A clasificación do solo da zona de servizo; exponse que o sistema xeral non ten 

clasificación; e que en caso de tela, deberá ser solo urbano consolidado como é o caso 

do Porto de Vigo, e non a dobre clasificación de urbano consolidado e protección de 

costas que aparece no PXOM. 

 

Exponse ademais que no relativo a ordenación do Porto e zona de servizos será competente 

Porto de Galiza, mediante un Plan Especial. 

Enténdese que a zona de servizo deberá axustarse ao plantexado. O criterio do PXOM e das 

leises urbanísticas, é que o S.X. non é unha clasificación do solo, polo tanto a clasificación debe 

vir marcada no PXOM, e é o PXOM o que fixa dita clasificación en base á realidade territorial e 

legal de cada unha das zonas do territorio.  

En todo caso, procedeuse a correxir as eivas ou ausencias apuntadas, dado o carácter vinculante 

do Informe, antes da aprobación definitiva debe ser remitido o PXOM para obter informe 

favorable. 

 

6.2.3.4. INFORME DA AUTORIDADE PORTUARIA,  DO MINISTERIO DE FOMENTO. 

 

Remitido xunto a escrito de 14 de abril de 2005 (Nº de Rexistro: 50084846) 

Tratase da alegación nº 43.810 na que plantexan varias propostas:  

- Berbés: Propoñen a revonversión dos usos actuais na zona portuaria comprendida entre 

a Avda. de Orillamar a e rúa Jacinto Benavente a outros máis axeitados á rexeneración que 

suporá a implantación dun uso e actividade como a do futuro Auditorio. 

- A-4-04 Beiramar: Non se considera suficientemente xustificada esta proposta e 

deberase eliminar do texto todo o que concerne a este ordenación de terreos dentro da zona de 

servizo do Porto, especialmente deberase modificar os planos desta área de ordenación 
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detallada, limitandose a marcar o deslinde portuario e non dibuxar ningunha proposta entre a rúa 

Jacinto Benavente e o mar. 

- Sistema xeral de espacios libres: Deberíase recoller no texto que os xardíns situados 

entre a rúa Arenal e o peche dos terreos ferroviarios, dende a rúa República Argentina ata a rúa 

Serafín Avendaños, están dentro da zona de servizo do Porto de Vigo. 

- Infraestruturas de servizos urbanos: Eliminar da zona de Bouzas a proposta de 

ubicación da nova EDAR nos terreos portuarios de Bouzas e pensar noutra posible localización. 

- A-4-06 Praza de España: Necesidade de seguir mantendo un vial para o transporte de 

pezas especiais para embarque no Porto e para os asteleiros e industrias da zona litoral, cuxas 

alturas son maiores ó gálibos admitidos nos cinturónse  rondas litorais existentes, en execución 

ou proxectadas. 

- S-50-R Cabo Estai Norte: O PXOM debe respectar as servidumes requeridas pola sinal 

05210 de axuda á navegación, tendo en cona, ademais que o sinal lumínica ten que ser da fácil 

distinción e visualización. 

- Acceso Sur ferroviario e ramal de conexión co porto: Non se contemplan dentro do 

PXOM ningunha previsión de superficies ou proposta de trazado para o acceso sur ferroviario e 

ramal de conexión coa zona portuaria de Bouzas, que no estudo de reordenación da área 

portuaria de Bouzas, por parte de Porto de Vigo, prevése unha ampliación de superficie para 

unha nova terminal de contenedores, coa que se pretende potenciar esta zona do Porto, polo que 

é necesario contar con bos accesos, polo que consideran necesario que o PXOM recolla unha 

proposta ou alternativa de trazado para esta infraestructrura. 

 

O informe de resposta proposto polo Equipo redactor é o seguinte, seguindo a orde de 

pedimentos expostos na alegación:  

1ª ALEGACIÓN.  

Refírese esta alegación ó contido do documento previo, 3ª Fase, do Plan Xeral, Obxectivos, 

Criterios e primeiras propostas nunha das cales plantexábase a posible apertura ás vistas da Ría 

da zona do Berbés con supresión dunha nave da baixura. 

Na alegación establécese que a devandita nave está en uso e sobre ela hai unha concesión 

administrativa. 

Naqueles momentos o Plan Xeral estaba na crenza, por indicacións verbais recibidas de persoal 

do Porto de que esa nave non estaba operativa, e, en razón de dita crenza expresouse aquela 

primeira proposta. 
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A solicitude da alegación de que se consiga dito documento carece de sentido posto que se trata 

dun documento de febreiro de 2002, titulado Primeiras Propostas, algunha das cales, esta en 

concreto, non tivo continuidade no Plan Xeral e non hai determinación actual que teña recollida 

a devandita proposta que tería só o valor da expresión dun desexo. 

Pretender que agora se corrixa un documento do ano 2002, é pretender modificar a historia, 

neste caso do Plan Xeral. Aquel documento dixo o que dixo, non ten validez urbanística algunha 

e carece de sentido modificalo. 

 

2ª ALEGACIÓN 

O Plan Xeral nos seus planos de Ordenación non inclúe, no que se refire a Beiramar, ningunha 

determinación que contraveña o estipulado no artigo 18 da lei de Portos posto só sinala o límite 

da zona de servizo portuario. Plano 5.000 nº e follas de escala 1:1.000 correspondentes. 

Calquera contido que poida recoller a Memoria sobre intencións, aspiracións ou criterios do que 

poida ser un futuro desenvolvemento da relación Porto-Cidade non ten carácter vinculante e 

polo tanto non supón mingua algunha das competencias do Porto. 

 

3ª ALEGACIÓN 

En relación cunha zona verde, prolongación da Praza de Compostela e a súa unión cos Xardíns 

do Real e Praza da Estrela, indica a alegación que as zonas verdes atópanse dentro da zona de 

servizo do Porto, polo que deben introducirse diversas modificacións na documentación do Plan 

Xeral para que así quede reflectido. 

Indícase que dentro do Plan Especial do Porto ditas zonas están recollidas nos planos de 

ordenación do mesmo como “zona verde pública”. 

Hai que entender que a alegación preséntase por razóns de foro posto que zonas verdes públicas 

son para o Plan Especial do Porto e zonas verdes son para o Plan Xeral. 

Da diversa documentación que consideran necesario modificar, empezarase este informe pola 

última. 

Refírese á Folla 6-M, na que expresa que o deslinde do dominio portuario é correcto pero que 

debe suprimirse a trama de Sistema Xeral de Espacios Libres que o Plan Xeral atribúe. 

Sobre isto hai que expoñer que se ben a delimitación do dominio público portuario está 

correctamente definida, foi o Plan Especial do Porto, redactado e aprobado polas autoridades 

competentes quen outorgou a calificación de zonas verdes públicas o que comporta, 

inequivocamente que dita previsión pueda ser ahora recogida en el Plan Xeral. La Sentencia del 

TSJ de Cantabria de 3 de noviembre de 2000 (Az. 28688) confirma, efectivamente, que “la 
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inclusión de las previsiones del Plan especial [del puerto] en el PGOU ahora impugnado resulta 

ser ajustado al sistema de planificación contenido en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 

ejemplo claro de las competencias concurrentes...”. 

Por tanto, a delimitación do plano 6-M, e en xeral en todos os planos escala 1/1.000 ou 1/2.000, 

a lenda debería definir o ámbito portuario como zona de servizo portuario, no sentido que esta 

alegación se expresa no segundo parágrafo. 

As zonas verdes públicas son de uso e dominio público, definidas non por un Plan Especial 

Portuario, como se recolle no parágrafo cuarto, senón por un Plan Especial de Ordenación 

Portuaria que redactado en aplicación da Lei 27/1992 de 24 de novembro, de Portos do Estado e 

a Marina Mercante, en aplicación do establecido no artigo 18. 

Segundo o devandito artigo, os Plans Xerais deberán calificar a zona de Servizo dos Portos 

como Sistema Xeral portuario, condición realizada no seu momento. 

No seu punto 2 regula que o devandito sistema xeral portuario desenvolverase a traveso dun 

plan especial, cuxa tramitación e aprobación se realizará de acordo coa lexislación urbanística, e 

o punto 3 establece que o Plan Especial deberá incluír entre as súas determinacións as medidas e 

previsións necesarias para garantir unha eficiente explotación do espacio portuario. 

Segundo todo esto, o Plan Xeral non vai a entrar na discusión de si as zonas verdes, que son 

obxecto desta alegación, están dentro ou fóra da zona de Servizo Portuario, pero é indubidable 

que o Plan Especial redactado e aprobado, considerou que ditas zonas verdes non só non eran 

necesarias para garantir a eficiente explotación do espacio portuario (artigo 18.3 da Lei citada) 

senón que as calificou como zonas verdes públicas.   

Por conseguinte o Plan Xeral recoñece, e debe recoñecer, a existencia desas Zonas Verdes e está 

lexitimado para a súa calificación como Sistema Xeral de Espacios Libres e Zonas Verdes, 

obriga que lle ven imposta polo artigo 54, c) da Lei 15/2004 que, no solo urbano consolidado, 

como é o caso, debe: “c) Delimitación de los espacios libres y zonas verdes destinadas a parques 

y jardines públicos ....”. 

Dado que estas zonas verdes están dentro do Solo Urbano Consolidado, o Plan atribúelles a 

calificación de Zonas Verdes, co carácter de Sistema Xeral. 

No resto dos planos doutras escalas inferiores só se recollen por ter o carácter de Sistema Xeral 

polo que non poden ser suprimidas as tramas verdes que dita condición lles atribúe. 

En relación coa Memoria, o tema carece de sentido, posto que dito documento establece a 

xustificación xeral do conxunto do Plan Xeral sin vir obrigado á pormenorización de todos e 

cada un dos seus detalles. 
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4º ALEGACIÓN: RELATIVA Á IMPLANTACIÓN DA EDAR DENTRO DA ÁREA PORTUARIA 

DE BOUZAS 

É certo que inicialmente na fase de información do PXOM non se reflectira ningunha previsión 

para a ubicación dunha nova EDAR, toda vez que ainda non se profundizara sobre o 

funcionamento da rede de saneamento e sobre as necesidades a cubrir para o novo planeamento. 

Tamén é certo que dende o inicio dos traballos a principal EDAR da cidade, a do Lagares, ven 

sufrindo unha continua problemática, en parte polo exceso de caudal que ten que tratar, e polo 

tanto ven a demostrar de forma real, e dicir empírica, a necesidade de mellorar o sistema de 

tratamento de augas residuais, potenciando o mesmo. 

Evidentemente, na actualidade, se poden formular esquemas de intervención no que respecta ao 

tratamento de residuais de moi distintas características, pero parece razonabel que ditas 

instalacións se establezcan nas proximidades das zonas de verquido, e en contacto o mais 

directo posible cas cuncas vertentes; dita selección de ser razoabel pode significar unha 

reducción nos costes operativos da rede, e asegurar un mantemento reducido dos distintos 

elementos que conforman a rede de saneamento. 

Unha das principais cuncas de drenaxe de todo o centro consolidado de Vigo, vai parar no 

colector de marxe da ría, xa que gran parte da cidade ten pendentes cara ao mar; as augas 

residuais condúcense polo colector da marxe da ría, mediante varios bombeos e con tramos por 

gravidade ata as inmediacións de Bouzas, onde prodúcese unha impulsión que conduce as aguas 

cara a Estación do Lagares, onde conflúen ditas augas cas procedentes da outra gran cunca 

vertente de Vigo, a do río Lagares. 

Parece evidente, que dada a carga da Estación do Lagares, e debido aos seus problemas de 

funcionamento, se proceda a unha diversificación de efluentes. 

Xa non é novo, as iniciativas de todo tipo, fora do PXOM, para emprazar unha nova estación 

complementaria e soterrada na zona portuaria, polo que en todo caso sorprende que a 

Autoridade Portuaria descoñeza as mesmas, toda vez que son públicas incluso a través de 

medios de comunicación. 

Polo tanto a necesidade da nova estación depuradora se xustifica en: 

- O sistema de saneamento actual resposta a previsión realizada polo PESIV, que concretaba 

unha carga residual de 330.000 hab/equiv. (4800 m3/hora), cifra que é rebasada cas previsións 

concretadas polo PXOM 

- A Estación Depuradora do Lagares ven manifestando problemas incluso coa carga actual de 

traballo, polo que neste intres, parece esgotada dende o punto de vista da capacidade de traballo, 

xusto nunca conca a do Lagares onde é previsibel o aumento da carga de tratamento. 
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- A ampliación da trama residencial e do número de habitantes previsto no PXOM de Vigo en 

tramitación, é de +42.000 hab(2012) e +100.000 hab (2022), e en número de vivendas de 30.000 

e 60.000 vivendas respectivamente. 

 

A ubicación da nova depuradora, tralo acordo entre o Concello e a Consellería de Medio 

Ambiente, fíxase na ampliación sobre actual nos terreos reservados e na financiación prevista.e 

xustificada no EAEEF do Plan.  

 

5º ALEGACIÓN 

Os túneles previstos na Praza de España respectan os gálibos oficiais de 5,0 metros que 

corresponde a todas as estradas nacionais, e poden solventar os tráficos convencionais. 

Os transportes especiais que fan entrada ao Porto de Vigo, acceden dende a Avda. de Madrid, 

cara a Praza de España, Gran Vía e Avda. da Coruña, e entran por Beiramar cara ao Porto de 

Vigo. 

O percorrido para ditos transportes especiais pode satisfacerse con plenitude coa configuración 

prevista no PXOM, xa que o tráfico de superficie entre a Avda. de Madrid, e a Gran Vía sentido 

Avda. da Coruña pode desenvolverse por superficie, en sentido contrario á da circulación no 

anel circular previsto en torno da Praza de España, sen que existan previsións de estruturas 

superiores en dito treito que limiten o gálibo libre. Os radios de xiro, e as cargas de deseño que 

se plantexen no proxecto de urbanización para dito entorno, deberán ter en consideración as 

restriccións que proveñen de dita circulación de vehículos especiais.  

No referido ao paso dos vehículos especiais pola Avda. de Madrid, haberá que ter en conta a 

previsión dun gálibo libre de 10 metros (condición imposta polas propias empresas 

transportistas) no paso por baixo do edificio-ponte da Estación de Autobuses, condicionamento 

que debe establecerse na ficha de dito desenvolvemento. 

6º ALEGACIÓN 

A localización das sinais marítimas ás que se refire este apartado debe entenderse que estarán 

situadas en terreos de dominio público ou de servidume da lei de Costas, polo que haberá que 

considerar que o desenvolvemento dun Solo Urbanizable non debe afectar ás sinais marítimas. 

No suposto de que ditas sinais se atopen sobre terreos privados, cando se desenvolva o proxecto 

de urbanización será o momento de plantexar unha nova ubicación a terreos públicos. 

7º ALEGACIÓN: ACCESO FERROCARRIL BOUZAS 

Sobre a prolongación do ffcc a Bouzas, a saber da equipa redactora, a Autoridade Portuaria tiña 

como estudos iniciais a prolongación dende a terminal de carga xeral do Areal, a través do 
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fronte portuaria, e fixo análises para o soterramento de vías a partires da nova terminal de pesca 

altura. En todo caso trátase dun plantexamento inicial, cecais moi pouco atractivo para a cidade, 

xa que non parece compatibel coa programación e investimentos de “Abrir Vigo ao Mar”, xa 

que o tráfico sería en superficie sobre zonas de ocio xa comprendidas dentro das áreas 

portuarias liberadas para a cidade. 

Por outra parte, a Autoridade Portuaria non foi quen de facilitar información sobre o reparto ou 

deseño do ffcc no interior da terminal de Bouzas, cuestión importante para poder sinalar un 

deseño de penetración á terminal que sexa compatible cas futuras instalacións ou co 

ordenamento da terminal. 

Por outra parte, a Dirección Xeral de Transportes, da CPTOPV, acometeu un estudio sobre a 

accesibilidade ferroviaria en Vigo, que inclúe unha proposta básica, interior, para o acceso a 

Bouzas. Dita proposta anque de escala moi básica, e sen axustar a realidade urbanística de Vigo, 

pode servir de base con obxecto de concretar unha traza que non foi validada nin pola 

Autoridade Portuaria nin polos técnicos do Ministerio de Fomento. 

A falta de concreción e acordo dos estudios ao respeto, e entre entes e administracións con 

competencias sobre o tema, xustifican que o PXOM no documento de aprobación inicial non 

concretase a mesma de forma efectiva, xa que non ten responsabilidades nin sobre a ordenación 

portuaria, tal e como se presta a sinalar a Autoridade Portuaria, nin sobre a ordenación do 

sistema ferroviario de acceso ao Porto, e non pode aventurar con garantías as reservas de solo 

necesarias, que sean imprescindibles para acometer ditas infraestruturas, de forma consensuada 

tanto dende o punto de vista formal como técnico. 

 

6.2.3.5. INFORME DA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS, 
DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA)  

 

Remitido xunto a escrito de 20 de abril de 2005 (Nº de Rexistro: 50098688) 

Plantexa unha serie de cuestións que non se recolleron do Informe de Secretaria de Aviación 

Civil, emitido con anterioridade a aprobación inicial. En todo caso, procedeuse a correxir as 

eivas ou ausencias apuntadas, dado o carácter vinculante do Informe, antes da aprobación 

definitiva debe ser remitido o PXOM para obter informe favorable. 
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6.2.3.6. INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO HISTÓRICO E 
CULTURAL DA CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
TURISMO DA XUNTA DE GALICIA.  

 

A) DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL  

Remitido xunto a escrito de 10 de xuño de 2005 (s/n de Rexistro) 

1.- SOBRE O SOPORTE DO DOCUMENTO DE CATÁLOGO: 

O art. 45.5 da Lei 30/92 concede validez e eficacia legal aos “documentos emitidos, calquera 

que sexa o seu soporte, por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos polas 

Administracións Públicas” (...) “sempre que quede garantida a súa autenticidade, integridade e 

conservación”. Xa que logo o equipo redactor entende que o soporte DVD é un medio 

perfectamente válido e legal, sempre que o seu contido sexa dilixenciado previamente polo 

Secretario do Concello de Vigo, quen dá fe de que o exemplar que se remite á Administración 

correspondente, é copia exacta do entregado no Rexistro Municipal. 

 

2.- SOBRE O CATÁLOGO: 

2.1.- Remítese un catálogo completo, revisado e completado, ademais dunha relación dos 

elementos arquitectónicos e arqueolóxicos catalogados, organizados por localización e grao de 

protección. Todos e cada un destes elementos aparece na súa ficha coa súa respectiva clave 

alfanumérica, a fin de facilitar a súa localización sobre plano á maior escala posible 1:2000. 

 

2.2.- Adxúntase ao Catálogo do PXOM o “Catálogo Etnográfico Inmoble do Concello de Vigo”, 

un exhaustivo documento elaborado nos últimos anos polo Concello. Este documento cumpre, 

ao entender do equipo redactor do PXOM, todas as determinacións do art. 75.4 da Lei 9/2002, 

ao tempo que supón unha ferramenta fundamental para a protección do patrimonio cultural 

inmoble de carácter etnográfico. 

 

2.3.- Completouse a relación de BIC presentes no termo municipal, de tal maneira que non 

quedase excluído ningún dos declarados oficialmente polo Ministerio de Cultura ou pola Xunta 

de Galicia. Obviouse a elaboración dunha nova ficha daqueles presentes nos ámbitos do PEPRI 

do Casco Vello e Bouzas, a fin de evitar a duplicidade. Porén, na Memoria do Catálogo inclúese 

a relación de cada un deles. 
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3.- SOBRE OS PLANOS DE ORDENACIÓN: 

3.1.- Créase a categoría de “Solo Rústico de Especial Protección do Patrimonio Cultural”, que 

se habilitará en todos os xacementos arqueolóxicos do municipio localizados en Solo Rústico. 

Esta categoría afectará aos contornos de protección integral que se definen nos planos e nas 

fichas. 

 

3.2.- Grafítanse unicamente os contornos de protección de de pazos e igrexas parroquiais, tal e 

como nos indicou a arquitecta da Delegación Provincial Dª Teresa Nieto. O perfil netamente 

urbano da cidade de Vigo, en opinión desta Delegación, esixe a definición deste perímetro só 

nestes elementos, entendéndose como dispensa efectiva en todos os demais. Procedeuse a 

grafitar cada un deles nos planos de ordenación, así como a localización e identificación a través 

dunha clave alfanumérica que se describe na Memoria do Catálogo. 

 

3.3.- Os sistemas viarios que se propoñen non afectan sensiblemente a ningún ben cultural 

protexido. O viario que afecta ao contorno do edificio e dos xardíns do Pazo da Pastora non 

atinxe aos seus xardíns –o único elemento protexido pola Declaración de BIC que se insire no 

Decreto do 25 de febreiro de 1955 (BOE do 24/03/55), xunto coa edificación pacega 

propiamente dita161- senón á finca inculta achegada a este, lindeira coa Avda Arquitecto 

Palacios, que une o Parque de Castrelos coa Avda de Madrid. A este respecto cómpre lembrar 

que esta mesma actuación xa estaba prevista no PEPRI “Finca do Conde”, informado 

favorablemente pola Dirección Xeral de Patrimonio o 04/03/1997 (Rexistro de Saída nº 97/560). 

 

B) SERVIZOS PROVINCIAIS DA CONSELLERÍA DE CULTURA  

Remitido xunto a escrito de 6  de xuño de 2005 (s/n de Rexistro) 

1.- Completouse a relación de xacementos arqueolóxicos catalogados coas tres (3) referencias 

achegadas polo Servizo de Arqueoloxía desta Delegación Provincial: GA36057151; 

GA36057152 e GA36057153. Estes tres xacementos foron incorporados ás fichas individuais de 

Catálogo, así como aos planos de ordenación. 

 

2.- Incorporáronse á cartografía do PXOM as zonas de cautela dos xacementos e achados 

situados nos concellos limítrofes con Vigo: Redondela (GA36045065); Nigrán (GA36035001; 

GA36035002; GA36035003; GA36035004; GA36035006; GA36035007; GA36035ACH-04); e 

                                                 
161 Ver Sentencia do TSXG de 29 de novembro de 1991. Este predio aparece identificado coa Referencia catastral nº 
26437-01, e posúe unhas dimensións de 13.246,0509 m2. 
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Mos (GA36033008; GA36033009; GA36033032; GA36033034; GA36033037; GA36033038; 

GA36033047). 

 

3.- O Catálogo que agora se presenta contén unha ficha individualizada de cada xacemento e 

achado, o que cumpre exactamente coas determinacións do art. 75.4 da Lei 9/2002. Así mesmo 

as fichas dos elementos arqueolóxicos conteñen un contorno de protección grafitado a maiores 

da protección integral. Asemade cada elemento leva asignado un grao ou nivel de protección. 

Ambos os dous traballos foron realizados polo arqueólogo Antonio de la Peña Santos. 

 

4.- Na Memoria do documento inclúese a declaración individual de BIC dos seguintes 

petroglifos: 

- Devesa do Fragoselo (Coruxo); GA36057059 

- Petroglifo de Gondosende / Pedra das Augas; (Teis) GA36057002 

- Petroglifo do Outeiro do Castro ou de San Lourenzo; (Coruxo); GA36057048 

 

Así mesmo na Memoria do Catálogo incorpóranse as distancias xenéricas de protección que 
establecen as NNSS da provincia de Pontevedra (200 m.). Asemade suprimiuse a duplicidade da 
Normativa Urbanística, incluíndo unha Memoria específica que explica e xustifica o documento 
de Catálogo, documento que inclúe unhas ordenanzas específicas, complementarias das 
determinacións que contén a Normativa Urbanística. 

 

5.- No que respecta ao grafitado dos ámbitos dos xacementos nos planos de ordenación, nesta 

entrega para a Aprobación Definitiva, xacementos (153 referencias) e achados (32 referencias) 

aparecen grafitados e identificados coa súa clave oficial en todos os planos de ordenación, tanto 

a escala 1:5000 como a 1:2000. Tamén se inclúen nestas dúas escalas os contornos de 

protección que, para cada un dos xacementos arqueolóxicos, definiu o arqueólogo Antonio de la 

Peña Santos. 

 

6.- No que atinxe á clasificación e grafitado da clasificación do solo no que se localizan os 

xacementos arqueolóxicos cómpre dicir o que segue: 

 

a) O ámbito dos xacementos localizados en Solo Rústico, isto é, o seu contorno físico, 

aparece clasificado no Catálogo do PXOM como Solo Rústico de Especial 

Protección de Patrimonio. 
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b) Todas e cada unha das casuísticas apuntadas no informe de referencia foron 

corrixidos; a saber: 

 

- GA36057002: O xacemento (zona de protección integral) localízase en Solo 

Urbano Consolidado. O PXOM prevé unha ampliación do viario a través da 

fixación de aliñacións, entendendo que en toda a zona de protección integral 

o espazo terá a condición de espazo libre de dominio e uso público, 

quedando reducida a posibilidade de acceso rodado exclusivamente aos 

predios que, no seu caso, e logo das pertinentes autorizacións puidesen ser 

edificables. Os solares afectados pola zona de protección integral non 

poderán obter licenza sen autorización previa do organismo competente da 

Xunta de Galicia en materia de patrimonio cultural. 

 

- GA36057004: Tanto a zona de protección integral como a de respecto serán 

contempladas polo PERI que desenvolva o A-5-04 como zona de espazo 

libre e zona verde na súa integridade, porque a ficha prevé espazos libres en 

maior contía que a superficie dos dous ámbitos de protección do ben. Na 

zona de protección integral non se permiten máis obras que o enlace entre o 

nó de Torres de Padín e accesibilidade directa ao barrio de Teis, por ser este 

absolutamente fundamental e imprescindible para garantir a conectividade 

por estrada entre a AP-9 e este barrio da cidade olívica.  

 

- GA36057008: Procedeuse a retirar a ordenación detallada. En canto a 

delimitación do ámbito siga incluíndo ao xacemento, no desenvolvemento 

do planeamento que se redacte haberá de terse en conta o mesmo, sendo 

preceptivo o informe que deberá emitir o organismo correspondente da 

Consellería de Cultura.  

 

- GA36057011: Non hai incoveniente en clasificar como Zona Verde o 

ámbito correspondente coa protección integral da parcela na se se empraza 

o petroglifo, por ser os terreos de titularidade municipal. 
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- GA36057016: Procedeuse a corrixir o trazado do vial. Os terreos nos que se 

empraza a mámoa fican cunha dobre clasificación superposta: Solo Rústico 

de Protección Arqueolóxica e Forestal. 

 

- GA36057023: Modificouse a clasificación do solo en base á delimitación da 

protección integral do xacemento. As vivendas que se sitúan dentro da zona 

de protección integral do castro quedarán fóra de ordenación, deacordo co 

establecido na Normativa do PXOM.  

 

- GA36057024: Procedeuse a corrixir o ámbito da APR-A-8-22, incluíndo os 

anacos de protección integral do castro que aparecían clasificados como 

solo urbano consolidado. Corrixiuse tamén a ficha de características, 

facendo constar no apartado de observacións (apdo 7) a obriga de que o 

PERI na súa zonificación inclúa todos os terreos da protección integral do 

castro como zona verde. 

 

- GA36057025: No punto 8 da ficha de planeamento fíxose constar a 

existencia do castro a efectos de que a área de protección integral fose 

clasificada como espazo libre e zona verde local. Suprímese o viario 

previsto. 

 

- GA36057026, GA36057027 e GA36057032: Suprimiuse o vial previsto 

inicialmente a fin de evitar a destrucción das mámoas.  

 

- GA36057041: Corrixiuse a aliñación e procedeuse a modificar o límite do 

solo urbano para non afectar ao petroglifo. 

 

- GA36057045: Procedeuse a corrixir a liña delimitadora de non consolidado, 

incluíndo a zona do xacemento que actualmente non ten edificación no 

APR-A-6-03 coa especificación de destinalo obrigatoriamente a espazos 

libres. 
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- GA36057047: Procedeuse a clasificar tamén como solo de protección 

arqueolóxica a porción do xacemento que no documento de aprobación 

inicial figuraba unicamente como rústico de protección agraria-paisaxística. 

 

- GA36057048: Procedeuse a modificar o límite do solo urbano para deixar a 

protección integral do xacemento en solo rústico de especial protección 

arqueolóxica e forestal. 

 

- GA36057049: Procedeuse a modificar a delimitación do solo urbano 

consolidado, adaptándoo á delimitación do ámbito do xacemento. 

 

- GA36057050: O xacemento figura dentro do sector S-44-I e determinouse 

para el a cualificación de zona de espazos libres. 

 

- GA36057055, 056, 057, 059, 060 e 117: O ámbito físico destes seis (6) 

xacementos pasa a estar clasificado como Solo Rústico de Especial 

Protección de Patrimonio Arqueolóxico e Forestal. 

 

- GA36057063: O ámbito físico do xacemento pasa a clasificarse como Solo 

Rústico de Especial Protección Protección Arqueolóxica; corrixiuse a 

delimitación do solo Urbano e modificáronse as aliñacións do viario que 

rodea o xacemento para evitar a súa afección. 

 

- GA36057068 e 134: Clasifícase o ámbito físico dos xacementos como zona 

verde.  

 

- GA36057072: Clasificouse como zona verde na APR-6-32 

 tanto o ámbito de protección integral como a zona de respecto do 

xacemento. 

 

- GA36057073: Admítese incorporar ao ámbito do PERI APR/A-6-32, 

incluíndo a zona de protección integral da mámoa como zona verde. 

Procedeuse tamén a modificar a liña de separación de categorización de 

solo urbano.  
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- GA36057075 e GA36057139: Clasificouse o ámbito dos xacementos como 

Solo de Especial Protección Arqueolóxica e Forestal. 

 

- GA36057086: Na ordenación detallada prevista para esta parcela (AOD A-

4-04/Beiramar), máis da metade do predio destínase a zona verde. Así 

mesmo suprimiuse a torre de 20 andares prevista para este espazo, e 

reduciuse a altura do resto da edificación prevista a un máximo de catro e 

cinco plantas, polo que as solucións de cimentación poden resolverse por 

medio de fórmulas convencionais menos agresivas co xacemento. Ademais 

o proxecto de obra que se realice deberá cumprir as determinacións da 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural no que respecta á protección e 

conservación do xacemento. 

  

- GA36057090: Procedeuse a modificar a clasificación do solo, convertendo 

en Zona Verde tanto o ámbito da protección integral como a zona de 

respecto. 

 

- GA36057107: Modificouse a clasificación do solo e converteuse en zona 

verde.  

 

- GA36057109 e GA36057110: Para o contorno físico de ambos xacementos 

determínase a cualificación de zonas de espazos libres.  

 

- GA36057115: Procedeuse a clasificar como zona verde tanto o ámbito da 

protección integral como a zona de respecto.  

 

- GA36057149: Optouse por non suprimir o vial previsto para minorar o 

impacto do tráfico rodado sobre a igrexa románica de Castrelos, por 

entender que a situación actual é de gravísimo risco para este edificio 

medieval. De suprimilo sen máis, non sería posible elaborar unha 

alternativa á estrada actual a curto prazo.  

O crecemento e densificación edilicia do contorno do Monte da Mina, xunto 

co aumento exponencial do tráfico rodado que soporta a estrada actual 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 589 -  
 

obrigan ao Equipo Redactor a prever a reserva dun vial alternativo ao actual, 

a fin de frear o proceso de ameaza física e desvalemento da igrexa e o seu 

contorno. A traza final e a concreción do tipo de vial a executar 

definitivamente neste ámbito (túnel, etc...) está vinculado ao Proxecto de 

Urbanización que se redacte no futuro, que deberá contemplar as reservas 

necesarias para evitar a afección negativa ao templo, así como aos 

xacementos atinxidos (GA36057149 e GA36057014). 

 

7.- Créase a Categoría de Solo Rústico de Especial Protección de Patrimonio Cultural á que se 

refiren os arts. 15 e 32 da Lei 9/2002. Esta categoría de Solo superponse á específica que rexe 

para cada un dos xacementos situados en Solo Rústico (art. 32.3 da LOUG). 

 

8.-  Tal e como sinalamos máis arriba, grafitouse un contorno de protección de todos os 

xacementos arqueolóxicos adaptado aos elementos físicos do territorio, con base en criterios 

como a posible expansión da área do xacemento e evitar impactos visuais, tal e como se 

solicitaba no informe desa Delegación con data de 6 de xuño de 2005. Así mesmo a cada un dos 

xacementos e achados asignáronselle graos de protección. Todos estes traballos correron a cargo 

do arqueólogo Antonio de la Peña Santos. 

 

9.-Modificouse o Art. 5.2.7., incluíndo un novo apartado coa seguinte redacción:  

 

“Naqueles supostos nos que nunha parcela ou finca se atopasen restos arqueolóxicos que 

houbese que conservar, a disposición do Garaxe-Aparcamento deberá adaptarse para garantir 

a súa conservación.  

En ordenanzas de Uso de Vivenda Multifamiliar, se o espazo ou superficie non afectada non 

reunira as dimensións e proporcións establecidas no anterior punto 1 deste Artigo, 

considerarase que non teñen capacidade da construcción de Garaxe. 

Nas Ordenanzas de Vivenda Unifamiliar, para a conservación dos restos arqueolóxicos, o 

garaxe poderá ter que situarse na zona libre de restos, se se pretende en soto ou semisoto, ou 

construirse en superficie.” 

 

No que atinxe aos Art. 8.5.3 e 8.5.4. suprimíronse integramente, a fin de non entrar en 

contradicción co establecido na Ordenanza de Protección do Patrimonio Arqueolóxico. En todo 
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caso transcríbese o dictame xurídico da Área Xurídica do Equipo Redactor no que atinxe á 

supresión do dereito a indemnización: 

“Non podemos compartir as apreciacións do informe transcrito. O uso condicionado do subsolo 

do que se fala en dito informe (condicionamiento que, no seu caso, podería levar á restricción 

do uso e, incluso, a súa eliminación ou prohibición) é un claro exemplo de vinculación 

singular, á que haberá de aplicarse o réxime previsto no art. 7.2 da LOUG e, por remisión 

desta, o art. 43 da Ley estatal de Régimen de Suelo y Valoraciones. Isto implica que, de ser 

efectiva dita incompatibilidade, o afectado terá dereito a unha indemnización, en contra do 

suxerido no informe autonómico. 

Do anterior xurden dúas cuestións, nada baladís, e moi relacionadas entre sí. Unha primeira, 

determinar quen é órgano ou Administración competente para declarar esa eventual 

incompatibilidade. Cuestión ésta que non ofrece dúbida algunha, ao ser a Xunta de Galicia (ou, 

máis específicamente, a Consellería que teña atribuidas as competencias en materia de 

protección arqueolóxica) a competente para elo. 

E unha segunda cuestión, consistente en determinar a Administración responsable, é dicir, a 

Administración obrigada, en caso de incompatibilidade, ao pagamento da indemnización. 

Cuestión ésta que tampouco ofrece dúbida algunha, pois como teñen posto de manifesto 

unánimemente doutrina e xurisprudencia, segundo que o interese favorecido pola 

determinación urbanística “lesiva” sexa local ou autonómica, a imputación haberá de dirixirse 

ao Municipio ou á Comunidade Autónoma, nunha nova manifestación do vello principio ubi 

emolumentum ibi onus (por todas, STS de 15 de novembro de 1993). 

Se, como vimos, resulta evidente que, nestes casos, o exceso de cargas que conleva a 

indemnización non provén da ordenación estrictamente urbanística, senón da lexislación 

sectorial (aínda cando puidera recollerse por dita ordenación urbanística), sobre todo da 

reguladora do patrimonio histórico-artístico e/ou arqueolóxico, será Administración 

responsable aquela á que corresponda a competencia para a xestión do interese en atención ao 

que se impón a limitación singular, isto é, á Administración autonómica, que é quen ostenta as 

competencias sobre protección arqueolóxica. O contrario (imputar o dano e, polo tanto, a 

indemnización ao Concello de Vigo), ademáis, implicaría que se faría pivotar inxustamente 

unha concreta competencia e política autonómica arredor do orzamento municipal; 

circunstancia esta tan absurda como ilóxica, e disconforme co ordenamento xurídico.” 
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6.2.3.7. INFORME DA SUBDIRECCIÓN XERAL DO DOMÍNIO PÚBLICO 
HIDRÁULICO DE AUGAS DE GALICIA, DA CONSELLERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DA XUNTA DE GALICIA. 

 

Remitido xunto a escrito de 16  de xuño de 2005 (Nº de Rexistro 50130586 ) 

O informe que se cita, fai un repaso xeral sobre todo o contido da regulación do Solo Rústico de 

Protección de Canles e Ribeiras, e a pesar de que o informe é favorable, expón dous temas que 

deben de comentarse con detemento. 

En primeiro lugar, a zona de Protección de Policía dos Canles que, xenericamente está fixada en 

100 m. e que o Plan Xeral deixa reducida a 20+5 metros do dominio público hidráulico. 

Sobre esto cabe expoñer dúas argumentacións, partindo en todo caso da duplicidade lexislativa 

que se produce entre a Lei de Augas e o Regulamento de Protección do Dominio Público e a Lei 

9/2002, de ordenación urbanística e protección do Medio Rural de Galicia, modificada pola Lei 

15/2004. 

A Lei 9/2002 establece a obriga de que todo o solo de protección de canles, zona de policía, 

debe estar clasificado como Solo Rústico de Protección de augas, cando sexan terreos non 

incluídos en Solo Urbano de Núcleo Rural. 

Esta obrigada clasificación de Solo Rústico que non responde necesariamente á intención da Lei 

de Augas e o regulamento citado, nun municipio como Vigo no que, como se expón na 

Memoria, con fortes e acusados releves e alta pluviometría na que poidan aparecer regatos por 

case todo o territorio, levaría a unha multiplicación incontrolable de Clasificación de Solos 

Rústicos de Protección de Canles que superaría a lóxica de clasificación do solo deste 

municipio. 

Por elo, o Plan Xeral no artigo 12.4.1 regula, de acordo coa Lei 9/2002 que as zonas de dominio 

público hidráulico, 5 metros a cada lado dos canles, aínda que sexan intermitentes, son Solo 

Rústico de certa categoría, se non pasan por solo urbano ou de Núcleo Rural. 

O Plan non pode ir máis lonxe ante a imposibilidade de grafitar todos os posíbeis canles. 

Por outra parte, só fai respectar a herdanza do Plan Xeral de 1993 que se expresaba en análogos 

termos. 

En relación coa zona de Policía, a establece o Plan para os arroios con nome coñecido, de 

maneira tamén herdada do Plan do 93, e establece os mesmos 20 metros que fixaba o devandito 

Plan vixente. 

Ben é certo que se introduce unha precisión, posto que se especifica que son 20 metros a contar 

dos primeiros 5 de dominio público hidráulico. 
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Ten razón, “estricto senso”, o informe de Augas de Galicia sobre que non existe xustificación 

expresa das diminucións dos 100 metros aos 20 metros. 

Pero, si hai unha xustificación implícita se acumulamos o contido da Memoria na que se fala da 

complexidade de canles e a referencia ao artigo 78 do Regulamento de Protección do Dominio 

Público Hidráulico ao que se cita no artigo 12.4.1., punto 3. 

O devandito artigo 78 establece que a zona de Policía serán os 100 metros citados, salvo que un 

Plan Xeral, informado favorablemente polo organismo responsable de cuenca, defina unha 

dimensión inferior. 

O Plan Xeral, esqueceu facer expresa esta reflexión e acudiu directamente a considerar que se o 

Plan Xeral de 1993 establecía 20 metros e tivo informe favorable de Concas Hidrográficas, 

podíase dar por consolidada esa dimensión. 

Exposto todo isto, completada a información e exposición das razóns que mantiveron a 

delimitación da zona de protección, concluíndo que o informe de Augas de Galicia remata a súa 

exposición con informe favorable, demos por xustificado neste escrito a ausencia anterior e 

demos por boa a determinación do Plan Xeral, de fixar os 20 m. 

O outro tema que merece un comentario é o referente aos peches de fincas. 

A Lei 9/2002 na súa redacción literal é pouco rigorosa cos peches de fincas, de forma tal que 

permite, por licencia municipal directa, o uso de muros de peche de ata 1,50 m. de altura. 

O Plan Xeral estableceu restriccións en varias categorías de Solo Rústico de Protección 

Especial. 

Desta forma, aínda cando o artigo 42.1.c. da Lei 9/2002, actualmente reduciu a dimensión da 

parte de fábrica a 1 m. e aconsella o uso de peches vexetais, o Plan Xeral no artigo 8.2.3., no 

título de Normas Xerais de Protección prohíbe os peches de fincas e pacios expoñendo que 

deberán permitir o paso das especies faunísticas en relación co artigo 6.10.19 cerramento, que 

expón que os peches en Solo Rústico deberán ser mediante postes e alambrada que permite o 

paso das especies faunísticas. 

Unicamente cabe engadir que no artigo 12.4.2 se engada que o réxime de usos estará suxeito ás 

determinacións que estableza a lexislación de augas. 

 

 

 

 

 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 593 -  
 

6.2.4. INFORME DO EQUIPO REDACTOR EN RELACIÓN AOS INFORMES 

EMITIDOS POLOS DISTINTOS SERVIZOS MUNICIPAIS 

6.2.4.1. SERVIZO MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTORICO 

 
1.- VERBO DA INCLUSIÓN NO CATÁLOGO DE DIVERSOS ELEMENTOS. 

1.1.- Relaciónanse na Memoria do Catálogo a totalidade dos BICs declarados, tanto os 
xenéricos como os individuais. Incluíronse todos os elementos desta natureza xurídica, os de 
carácter arquitectónico e arqueolóxico, en especial os gravados rupestres (petroglifos). Así 
mesmo incorpóranse as fichas individuais de todos eles, agás daqueles que xa forman parte dos 
PEPRI de Bouzas e Casco Vello, que xa contan co seu correspondente documento de Catálogo.  

1.2.- No documento de Catálogo incorpóranse todas as tipoloxías patrimoniais protexidas pola 
Disposición adicional segunda da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, 
que establece que “se consideran asemade de interese cultural e quedan sometidos ao réxime 
previsto na presente Lei os bens aos que se contraen os Decretos do 22 de abril de 1949 (sobre 
normas para protección de castelos; BOE núm. 125, do 5 de maio), 571/1963 (sobre protección 
de escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas similares de 
interese histórico artístico; BOE núm. 77, do 30 de marzo) e 449/1973 (polo que se colocan 
baixo a protección do Estado os «hórreos» ou «cabazos» antigos existentes en Asturias e 
Galicia; BOE núm. 62, do 13 de marzo). 

1.3.- O Equipo Redactor decidiu dotar de recoñecemento legal, e xa que logo de protección 
efectiva, a todos os elementos contidos nos Catálogos Etnográficos de carácter inmoble do 
Concello de Vigo, un exhaustivo documento elaborado nos últimos anos por esta administración 
local. Este documento, que foi integramente dixitalizado para ser incorporado como documento 
complementario ao presente PXOM, cumpre, ao entender do Equipo Redactor do PXOM, todas 
as determinacións do art. 75.4 da Lei 9/2002, ao tempo que supón unha ferramenta fundamental 
para a protección do patrimonio cultural inmoble de carácter etnográfico. 

Asemade, o Equipo Redactor incorporou á Memoria do Catálogo do PXOM todas as relacións 
de elementos etnográficos que o Departamento Municipal de Patrimonio Histórico lle facilitou, 
reproducindo as súas fichas individuais en coherencia co establecido polo art. 75.4 da Lei 
9/2002. 

1.4.- Corrixíronse as inconcrecións e erros detectados na ubicación dos edificios que seguen: 
Edificio do Colexio Doutor Fleming; Chalé Agarimo; Antiga Estación de Ferrocarril... 

1.5.- No que respecta á arquitectura industrial, o Equipo Redactor tomou como referencia para a 
elaboración do Catálogo do PXOM o traballo inédito titulado “Inventario do Patrimonio 
Industrial de Vigo e Comarca”, realizado polo arquitecto E. Berea y Cruz e polo historiador C. 
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García Movilla. De aí tomáronse os elementos máis sobranceiros que, a xuízo do equipo do 
Plan, eran merecentes de conservación en base ao establecido polo art. 1 da Lei 8/1995. 

1.6.- Ao xuízo do Equipo Redactor a inclusión no Catálogo do PXOM de todas as cavidades e 
minas de auga tradicionais do termo municipal de Vigo excede con moito as obrigas legais 
referidas polos arts. 75.1 e 75.2 da Lei 9/2002. 

1.7.- A versión do documento de Catálogo que o Equipo Redactor achega para a súa aprobación 
definitiva inclúe un apartado específico de 15 xardíns e parques de interese natural, 
identificados coa clave S_000. 

1.8.- No relativo ao catálogo de heráldica supostamente elaborado pola Asociación de Heráldica 
e Xenealoxía, unha vez que este Equipo Redactor se puxo en contacto con esta asociación, esta 
manifestoulle que non posuía un traballo completo e rematado sobre a heráldica de máis de 100 
anos da cidade olívica. Non obstante ofreceuse para completalo por encargo mediante 
asinamento de contrato ou venda das fotografías. Así as cousas o Equipo Redactor optou pola 
protección xenérica á que se refire o Decreto 571/1963 (sobre protección de escudos, emblemas, 
pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas similares de interese histórico 
artístico; BOE núm. 77, do 30 de marzo), se ben recoñecemos que o ideal sería termos un 
catálogo específico, cometido que supera as obrigas do Equipo Redactor. 

1.9.- No que respecta ao Catálogo de Árbores Monumentais que posúe o Concello de Vigo, o 
Equipo Redactor desestimou a súa inclusión sen máis ao Catálogo do PXOM a causa da súa non 
actualización, de maneira que evitemos a protección de árbores e espazos que, nalgúns casos, 
puidesen ter desaparecido nos últimos anos a causa de talas ou enfermidades. 

1.10.- No que se refire á incorporación ao Catálogo do PXOM das estruturas de enxeñaría 
hidráulica da Freixa, Pontellas do río Eifonso, así como “camiños, congostras e corredoiras”, 
remitímonos ao expresado no punto 6 do presente informe. 

1.11.- Polo que se refire á inclusión no Catálogo do PXOM “de todas as fontes catalogadas polo 
Laboratorio Municipal de Vigo”, o Equipo Redactor considera que o criterio de catalogación 
sanitaria non ten por qué coincidir co de catalogación patrimonial, superando amplamente as 
obrigas legais referidas polos arts. 75.1 e 75.2 da Lei 9/2002. 

 

2.- VERBO DAS FICHAS INDIVIDUAIS DOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

2.1.- Incorporouse á Memoria do Catálogo a definición precisa dos contornos de protección de 
cada un dos elementos protexidos. Por indicación expresa da Consellería de Cultura definíronse 
contornos de protección xenerosos para todas as igrexas parroquiais e pazos do termo municipal 
de Vigo. Para os demais elementos mantéñense as distancias xenéricas fixadas polas Normas 
Complementarias e Subsidiarias de Planeamento das Provincias da Coruña, Lugo, Ourense e 
Pontevedra, aprobadas por Orde do 3 de abril de 1991 (DOG núm. 72, do 16 de abril), coa única 
salvedade dos elementos emprazados dentro de parcelas de titularidade privada (hórreos, fornos, 
lagares...), cuxo contorno de protección será os límites do predio no que se sitúen. 
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2.2.- Incorpóranse fichas individuais de todos e cada un dos elementos catalogados (tanto os de 
carácter etnográfico como os demais), dando cumprimento estricto ás determinacións do art. 
75.4 da Lei 9/2002. 

2.3.- O Concello de Vigo procedeu a informatizar todos os catálogos de carácter etnográfico 
elaborados por esa administración nos últimos anos. Como consecuencia deste traballo 
elaboráronse bases de datos en soporte informático que, por unha banda, cumpren coas 
determinacións do art. 75.4 da Lei 9/2002, e pola outra, permitirán unha xestión áxil e eficaz 
desta información encamiñada á adecuada conservación deste patrimonio, así como á 
actualización permanente dos datos que os definen: localización, estado de conservación.... 

Tanto os catálogos de cruceiros, como os de muíños, hórreos ou o dos demais elementos 
etnográficos -todos eles elaborados por equipos técnicos específicos contratados ex profeso- 
foron informatizados polo Concello de Vigo seguindo un criterio homologable coa información 
que conteñen as fichas de Catálogo do PXOM. En todo caso, a xuízo do Equipo Redactor, 
cumpren plenamente coas determinacións impostas polo art. 75.4 da Lei 9/2002. 

2.4.- Co obxecto de dotar de seguridade xurídica a todo o documento de Catálogo do PXOM, 
nos planos de ordenación figura a situación de todos e cada un dos elementos catalogados (entre 
eles os 1.744 hórreos inventariados), tanto os de carácter etnográfico como os de natureza 
distinta. Os hórreos que se catalogan, e xa que logo, pasan a ter protección legal con categoría 
de Protección Integral162, son a totalidade dos existentes no termo municipal de Vigo, con 
independencia da súa antigüidade. Non embargantes, os de máis de 100 anos teñen, como se 
sabe, a consideración de BIC en base ao establecido polo Decreto 449/1973 (polo que se 
colocan baixo a protección do Estado os «hórreos» ou «cabazos» antigos existentes en Asturias 
e Galicia; BOE núm. 62, do 13 de marzo). 

 

3.- VERBO DA ORDENANZA DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL 

3.1.- O Equipo Redactor decidiu incluír a localización dos elementos catalogados de carácter 
arquitectónico unicamente nos planos a escala 1:2000. Esta decisión explícase pola precisión e 
detalle que esta escala permite para a súa identificación.  

No caso dos xacementos e achados arqueolóxicos, estes localízanse nos planos a escala 1:2000 e 
1:5000. A razón de ser desta disparidade de criterio vén dada porque nos planos de escala 
1:5000 unicamente se representa a “Clasificación e Categorías de Solo Rústico”, e o PXOM 
recoñece como categoría específica de solo a de Especial Protección de Patrimonio Cultural 
unicamente aplicada aos xacementos arqueolóxicos. 

3.2.- Como xa se apuntou con anterioridade, finalmente optouse por grafitar contornos de 
protección específicos unicamente nas igrexas parroquiais e pazos do termo municipal de Vigo. 

                                                 
162 Este nivel é o máximo grao de protección que prevé a ordenanza de protección do patrimonio arquitectónico que 
inclúe o presente PXOM. 
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Os demais elementos catalogados, por indicación da Consellería de Cultura, gozan dun contorno 
de protección xenérico que define, para cada tipoloxía concreta, a Memoria do Catálogo. 

 

4.- VERBO DOS GRAOS DE PROTECCIÓN 

4.1.- O grao de protección fixado inicialmente para os Pombais foi elevado de “Ambiental” a 
“Estrutural”, tal e como se aconsellaba no informe emitido por ese Departamento Municipal. 

4.2.- A antiga fábrica de salgadura situada na rúa Julián Estevez nº 46 (Ficha A_081 do 
Catálogo do PXOM) manterá o grao de protección Ambiental 5 por prever o Plan o traslado 
deste inmoble. Na ficha de Catálogo deste ben determínase expresamente a necesidade de 
protexer os elementos substantivos do inmoble, especialmente a fachada e, no seu caso, as pías 
de salgazón que conteña no seu interior. 

Este edificio será destinado a “Espazo Dotacional de Equipamento Comunitario” na Ordenación 
Detallada de Guixar que contén a APR-A-5-16. 

 

5.- VERBO DA ESPECIAL CONSIDERACIÓN DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO 

5.1.- Suprimiuse a duplicidade da ordenanza que regulaba a protección do patrimonio 
arqueolóxico. Completouse a relación de xacementos arqueolóxicos catalogados coas tres (3) 
referencias achegadas polo Servizo de Arqueoloxía da Delegación Provincial da Consellería de 
Cultura: GA36057151; GA36057152 e GA36057153. Estes tres xacementos foron incorporados 
ás fichas individuais de Catálogo do PXOM, así como aos planos de ordenación. Corrixíronse 
os erros de denominación detectados, adaptándoos aos que figuran no Catálogo de Xacementos 
Arqueolóxicos da Consellería de Cultura. 

5.2.- Grafítanse todos os xacementos situados nas Illas Cíes. Na entrega definitiva inclúense 
todos os xacementos catalogados pola Consellería de Cultura nos planos a escala 1:5000 e 
1:2000163. Revisáronse todos os xacementos catalogados, especialmente os localizados na zona 
Fragoselo-Coruxo. 

5.3.- Revisouse a delimitación dos ámbitos de protección integral de todos os xacementos, a fin 
de facelos totalmente coincidentes coas delimitacións oficiais da Dirección Xeral de Patrimonio 
da Xunta de Galicia. Realizouse o mesmo traballo no que respecta á determinación da súa 
situación exacta. 

5.4.- O Catálogo que agora se presenta contén unha ficha individualizada de cada xacemento e 
achado, o que cumpre fielmente coas determinacións do art. 75.4 da Lei 9/2002. Así mesmo as 
fichas dos elementos arqueolóxicos conteñen un contorno de protección grafitado a maiores da 
                                                 
163 Na Memoria Xustificativa da entrega anterior explicitábase que nos planos a escala 1:5000 recollíanse todas as 
categorías de solo existentes no municipio, mentras que na escala 1:2000 unicamente se reflectían ás aplicables ao 
Solo Urbano, de aí as 36 “ausencias” detectadas polo Departamento de Patrimonio Histórico do Concello de Vigo no 
que toca á representación dos xacementos arqueolóxicos situados en Solo Rústico. 
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protección integral. Asemade cada elemento leva asignado un grao ou nivel de protección. 
Ambos os dous traballos foron realizados polo arqueólogo Antonio de la Peña Santos. Sobre a 
ampliación/corrección dos límites físicos de determinados xacementos citados no Informe, 
recolléronse as indicacións da Delegación provincial da Consellería de Cultura. 

No que respecta ao grafitado dos ámbitos dos xacementos nos planos de ordenación, nesta 
entrega para a Aprobación Definitiva, xacementos (153 referencias) e achados (32 referencias) 
aparecen grafitados e identificados coa súa clave oficial en todos os planos de ordenación, tanto 
a escala 1:5000 como a 1:2000. Tamén se inclúen nestas dúas escalas os contornos de 
protección que, para cada un dos xacementos arqueolóxicos, definiu o arqueólogo Antonio de la 
Peña Santos. 

5.5.- No que se refire ao impacto sobre os xacementos que provocan as Ordenacións Detalladas 
e as infraestruturas, respostouse caso a caso ás indicacións e valoracións referidas pola 
Consellería de Cultura no seu informe, asumíndose a práctica totalidade delas. Unicamente se 
plantexa a aceptación matizada das indicacións deste documento no que respecta aos 
xacementos GA36057086, GA36057004 e GA36057149. 

5.6.- O Estado traspasou á CCAA de Galicia a competencia exclusiva en materia de patrimonio 
cultural. Xa que logo corresponde a esta a intervención en todos os casos nos que calquera ben 
inventariado, catalogado ou declarado BIC resulte afectado por unha obra. A normativa 
urbanística municipal deberá velar pola harmonización dos distintos intereses lexítimos que 
concorren sobre o solo, nomeadamente os privados e os públicos, sempre sobre a base do 
respecto escrupuloso á lexislación básica de referencia (Lei 8/1995; Ley 16/1985 e Lei 9/2002), 
así como ao reparto de competencias que a lei asigna aos concellos e CCAA. 

5.7.- Créase a Categoría de Solo Rústico de Especial Protección de Patrimonio Cultural á que se 
refiren os arts. 15 e 32 da Lei 9/2002. Esta categoría de solo aplícase a todos e cada un dos 
xacementos situados en Solo Rústico. 

 

6.- VERBO DO ESTUDIO DE SOSTIBILIDADE 

6.1.- O art. 61.4 da Lei 9/2002 establece que “O estudio de sostibilidade ambiental, impacto 
territorial e paisaxístico terá por obxecto a análise e ponderación dos efectos da execución e 
desenvolvemento das determinacións do plan xeral sobre os recursos naturais e o medio físico, 
a adopción das medidas correctoras necesarias para minimizalos seus impactos e a valoración 
da adecuación das infraestruturas e servizos necesarios para garantilos novos 
desenvolvementos en condicións de calidade e sostibilidade ambiental, así como a súa 
coherencia cos obxectivos de protección do dominio público natural.” Xa que logo o obxectivo 
último deste documento ten á natureza, o medio físico e aos recursos naturais como obxecto 
principal da súa atención. 

6.2.- O Equipo Redactor considera que é o Catálogo do PXOM, regulado polo art. 75 da mesma 
Lei 9/2002, o documento axeitado para garantir a protección e conservación  do patrimonio 
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cultural de carácter arquitectónico e arqueolóxico existente no termo municipal de Vigo. Neste 
sentido este documento garante plenamente a protección dos elementos que o constitúen, así 
como o seu contorno, xa for este definido de maneira individualizada ou xenérica. 

6.3.- Porén, o Equipo Redactor procedeu a incorporar ás fichas de impacto todas aquelas 
consideracións que estimou pertinentes en relación co patrimonio cultural atinxido nas áreas e 
ámbitos que cada unha delas trata. 

 

7.- VERBO DAS IGREXAS ROMÁNICAS 

A última versión do Catálogo do PXOM incorpora un contorno de protección individualizado 
para cada un dos tres templos románicos de Vigo (Coruxo, Castrelos e Bembrive). O mesmo se 
fixo para cada unha das igrexas parroquiais (estas de estilo barroco) do termo municipal de 
Vigo. 

No que se refire ao templo de Santiago de Bembrive, o Equipo Redactor considera axeitadas as 
previsións do proxecto redactado polo arquitecto Alfonso Penela para o contorno da igrexa. 
Agardamos, xa que logo, a execución da II Fase deste proxecto encargado pola Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, a fin de completar satisfactoriamente a 
humanización da rúa que transcorre en paralelo á igrexa e minorizar o impacto do tráfico rodado 
sobre o templo. 

No que respecta ao templo de San Salvador de Coruxo, a modificación do trazado da C-550 
implicaría a súa aceptación por parte da administración titular desta estrada, isto é, a Consellería 
de Política Territorial da Xunta de Galicia. Ademais resulta enormemente complexo procurar un 
encaixe viario no sistema de estradas actual para calquera das dúas alternativas propostas. Por 
iso, o Equipo Redactor considera tecnicamente inviable a inclusión de calquera das dúas 
opcións propostas no PXOM. Non obstante, a alternativa máis viable proposta por Richard 
Marín (a que transcorrería a carón do Camposanto parroquial) atravesa un solo urbanizable 
pendente de desenvolver proxectualmente, tal e como contempla o PXOM, o que permitirá 
estudiar no futuro a súa viabilidade con maior grao de detalle. 

Tal e como se recolle no informe-alegación de Richard Marín, a situación máis sensible e 
preocupante é a que se refire ao templo da parroquia de Sta María de Castrelos, que sofre un 
severo impacto diario a causa do vial que transcorre por diante da ábsida da igrexa. Para 
minorar este impacto o Equipo Redactor deseñou un vial alternativo, baseado nunha previsión 
do PXOU de 1993, que afecta ao xacemento GA36057149, cuestión que foi valorada 
negativamente polos técnicos da Consellería de Cultura e do Departamento de Patrimonio 
Histórico do Concello de Vigo. O Equipo Redactor optou, en principio, por non suprimir o vial 
previsto para minorar o impacto do tráfico rodado sobre esta igrexa románica, por entender que 
a situación actual é de gravísimo risco para este edificio medieval. De suprimilo sen máis non 
sería posible elaborar unha alternativa á estrada actual a curto prazo.  
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O crecemento e densificación edilicia do contorno do Monte da Mina, xunto co aumento 
exponencial do tráfico rodado que soporta a estrada actual obrigan ao Equipo Redactor a prever 
a reserva dun vial alternativo ao actual, a fin de frear o proceso de ameaza física e desvalemento 
da igrexa e o seu contorno. A traza final e a concreción do tipo de vial a executar 
definitivamente neste ámbito (túnel, etc...) está vinculado ao Proxecto de Urbanización que se 
redacte no futuro, que deberá contemplar as reservas necesarias para evitar a afección negativa 
ao templo, así como aos xacementos atinxidos (GA36057149 e GA36057014). 

 

8.- VERBO DOS MUÍÑOS DE AUGA 

O Equipo Redactor decidiu incluír na versión definitiva do Catálogo do PXOM unha ficha 
individualizada de cada un dos muíños de auga e vento inventariados no Concello de Vigo. A 
base para este labor foi o traballo de X. Fernández Pintos sobre os muíños situados no termo 
municipal. Cada un deles conta cunha ficha individualizada, así como unha localización sobre 
plano identificada cunha clave específica, cumprindo coas determinacións do art. 75.4 da Lei 
9/2002 . Ao noso entender esta concreción protexe acaidamente cada un destes elementos de 
carácter etnográfico da cidade. A maiores cada un deles foi protexido coa máxima protección 
que prevé a ordenanza de protección do patrimonio cultural no PXOM: Protección Integral. 

O Equipo Redactor do PXOM de Vigo entende innecesario e redundante a superposición de 
dúas categorías de solo para as ribeiras dos ríos que conten con muíños catalogados, xa que as 
distancias xenéricas marcadas polo Plan e as NNSS provinciais fan imprescindible o informe da 
Consellería de Cultura para as actuacións que teñan lugar no contorno de 50 m. de cada un 
deles. Xunto a esta medida, a protección específica de Protección Integral que recibe cada un 
dos exemplares, garanten suficientemente, ao noso entender, a protección destes elementos 
xunto co seu contorno. 

Verbo da clasificación do solo prevista para o solo no que se levantan os muíños de Gontade/As 
Roteas (Oia) e Taberna (Coruxo), o Equipo Redactor decidiu non grafitar como Solo Rústico de 
Especial Protección de Augas as ribeiras dos ríos e regatos que transcorren ao longo do Solo 
Urbano por aplicación do art. 32.2 d) da Lei 9/2002. 

 

6.2.4.2. SERVIZO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE 

 

En resposta ó informe emitido por Dona Avelina Santiso Gil xefa da unidade técnica de 

medio ambiente do Concello de Vigo (expediente nº: 7266/411) 

 

Os criterios de sostibilidade se substancian na lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e 

Protección do Medio Rural de Galicia coas modificacións derivadas da Lei 15/2004, no  Titulo 
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II, nos artigos 46: Límites de sostibilidade, artigo 47: Calidade de vida e cohesión social e no 

artigo 48: Normas de calidade urbanas. Nestes artigos, determínanse os valores dos límites de 

calidade e sostibilidade das diferentes clases de solo, en especial atendendo á edificabilidade, os 

sistemas xerais e locais de espazos e zonas verdes, os sistemas xerais e locais de equipamentos e 

aparcamento. O cumprimento destes estándares é obrigado, polo tanto, non cumprilos sería 

situarse en fraude de lei, ademais dunha actuación absurda, pois non obtería o PXOM a 

necesaria aprobación definitiva por parte da Xunta de Galicia. Polo que resulta evidente que 

estes estándares se cumpren, como por outra parte se evidencia, detalladamente no tomo I da 

Memoria Xustificativa do documento de aprobación inicial, cuxa táboa resume  transpoñemos 

no anexo a este documento. 

Con relación á afirmación de que “no se justifica la implantación de nuevas infraestruturas 

y servizos urbanos”, debemos considerar que dita afirmación é incorrecta, xa que as novas 

infraestruturas e servizos urbanos se xustifican de forma exhaustiva, precisamente, na Memoria 

Xustificativa volumes I e II e, en especial o capítulo 9 (volume II) onde se explicitan os criterios 

que ha de cumprir o Plan para conseguir unha maior sostibilidade e o punto 6.2.5 do Volume I 

en relación á xustificación dos servizos urbanos. 

Polo que respecta a que non queda claro se o novo PXOM é coherente cos obxectivos de 

sostibilidade, descoñecese en que se fundamenta a devandita dúbida, xa que na  documentación 

do novo PXOM: 

 

1. Detállanse os obxectivos de sostibilidade no capítulo 2 do estudo de sostibilidade xunto a 

todos os criterios especificados na Memoria Xustificativa citada (tomo 1 volume 1 e 2). 

 

2. Se pormenorizan as actuacións, como documenta o feito de que se establecen 24 áreas de 

ordenación pormenorizadas e máis de 68 ámbitos e sectores de ordenación detallada, polo 

que se determina, en detalle, un amplo conxunto de actuacións, aparte de todas as actuacións 

máis específicas en temas de infraestruturas e comunicacións. 

 

3. En todas as actuacións se superan con creces os criterios de sostibilidade (ver cadro xeral, 

paxina 330, da presente Memoria Xustificativa). 

 

4. Do Estudo de Impacto Ambiental despréndese que as actuacións se realizan en ámbitos 

con boa capacidade de acollida para ditas intervencións (ver estudo de sostibilidade tomo II) 
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5 Existe unha normativa claramente garante da protección do medio natural (ver tomo III) 

 

Dadas estas premisas: ¿cómo se pode afirmar que non queda claro se é coherente cos criterios 

de sostibilidade?. 

Respecto á implantación de Medios de Transporte menos contaminantes e solidarios co 

Medio Ambiente, realizouse un plano específico de transporte valorando a intermodalidade 

entre o público e o privado, valoración esta moi realista dado o carácter disperso da poboación 

en todo o termo municipal e incluso na Área Metropolitana, prevéronse aparcamentos 

disuasorios e ata 11 centros de intermodalidade, ben para intercambio de transporte Público-

Público, como por exemplo Remodelación da Estación de RENFE, como Público-Privado, 

como por caso, o aparcamento disuasorio na Praza España ou o intercambiador de Teis-Guixar.  

En relación ós carrís bici, debemos instar de novo á lectura completa do documento que se 

pretende criticar para non caer en erros de vulto. No documento da Normativa Urbanística do 

Plan, no seu artigo 7.1.3.3 titulado Circulación de bicicletas regula a obrigatoriedade de 

implantar carrís bici nos novos desenvolvementos urbanos. Cítase textualmente: 

1. En todos os ámbitos de Solo Urbano Non Consolidado ou sectores de Solo 
Urbanizable, con superficie igual ou superior a tres (3) Hectáreas, calquera que sexa o 
ancho das súas vías, deberán dispor, ó menos, dun viario principal que dispoña de Carrís 
Bici, que cumpra a función de “colector” de todo o ámbito e estableza a conexión co 
viario exterior. 
2. A conexión ou conexións serán aprobados polos servizos municipais da Xerencia de 
Urbanismo ou polo organismo a quen corresponda a xestión, revisión e ampliación dos 
carrís bici da cidade. Para elo, todos os planeamentos que conteñan a ordenación 
detallada, en desenvolvemento do Plan Xeral, deberán engadir unha consulta específica 
sobre este tema, antes de que se presente dito planeamento ó trámite de Aprobación 
Inicial, coas propostas de circuítos que se consideren máis idóneos . 
O Concello velará ben mediante o establecemento dun plan, ou mediante a coordinación 
do proceso de desenvolvemento dos planeamentos, para que os circuítos teñan un 
carácter homoxéneo e operativo. Ó menos realizarase un inventario de cada un dos 
tramos creados, con obxecto de poder avaliar a idoneidade dos trazados que se vaian 
producindo e a súa extensión no resto dos ámbitos ou sectores. 
3. Naquelas vías, nas que, como no caso da Rolda, se produzan encontros con nós de 
Autopistas ou Autovías, nas que estea prohibida a circulación de bicicletas, ou ben 
cando haxa tramos que circulen en túnel ou falso túnel, no deseño das vías, así como no 
dos ámbitos de Solo Urbano Non Consolidado ou Solo Urbanizable inmediatos, deberán 
resolver no seu interior, calquera que sexa o ancho do seu viario interior, a continuidade 
do “Carril Bici” que deba interromperse polas condicións antes expostas. 

 

Doutra parte, no viario estruturante proposto máis importante do plan, A Ronda, especifícanse 

os carrís bici, incluso de forma gráfica. En todo caso, toda nova vía de 16 m. de ancho (viario 

estruturante de 2º nivel) é obrigatoria á previsión de carril-bici. 
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É, por tanto, inadmisible que se afirme que o plan non conta con bicicleta como medio de 

transporte. 

En relación ó solo industrial, hai que dicir que detallar as actuacións sobre este aspecto 

plantexadas no Plan sería prolixo, pero para ter una visión detallada recoméndase 

(encarecidamente) ler de novo o documento de PXOM, en especial os apartados 5.6: Uso 

industrial e o título VIII de Normas xerais de protección referentes a contaminación atmosférica, 

augas, residuos, etc., considerar as medidas correctoras sobre impacto de sobreexplotación e 

contaminación e atender ó esforzo patente de retirar do ámbito urbano usos industriais, como é o 

caso do sistema xeral do Lagares, a actuación proposta en Beiramar, ou a previsión de creación 

do necesario e demandado “Polígono de Reciclaxe”, entre outras accións relacionadas coa 

actividade industrial. 

Sobre as unidades ambientais, no Informe afírmase que a valoración das unidades ambientais é 

moi subxectiva ó valorar as unidades ambientais segundo o uso. Esta afirmación é rotundamente 

falsa, xa que as unidades ambientais se valoran segundo as seguintes dimensións de calidade 

ambiental (ver apartado 5.3 do estudio de sostibilidade)  onde aparece textualmente: 

 

“Valor ecolóxico  

Pondera a calidade do medio, dende o punto de vista do estado de conservación das súas 

biocenoses. 

Valor productivo  

Valora a capacidade do territorio para a producción agraria, forestal ou simplemente, a 

capacidade para xerar biomasa. 

Valor paisaxístico  

Define as zonas de maior calidade estética da súa base paisaxística ou a súa visibilidade. 

Valor científico cultural  

Define as áreas polo seu valor para a cultura ou polo seu interese científico. 

Valor funcional.  

Estuda as unidades polo papel que cumpren certas zonas no conxunto do municipio, por 

exemplo, control da erosión, regulación das avenidas, etc.” 
 

Esta metodoloxía está adaptada a partir de Gómez Orea (GOMEZ OREA, D. Ordenación 

territorial. Madrid: Mundi-Prensa, 2001) e para a estimación da valoración das dimensións 

medioambientais, contouse por parte dos autores con toda a documentación recollida nos 

Informes do Medio Físico e Medio Natural xerados nas fases anteriores do planeamento e 
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recollidas de forma esquemática no capítulo 3 do Estudo de Sostibilidade. Polo tanto, se ben é 

certo que toda valoración ten unha compoñente de subxectividade, non é menos certo que neste 

caso os autores do Informe teñen un coñecemento exhaustivo do territorio de Vigo. 

Resulta do todo absurdo afirmar que non se tivo en conta o emprazamento da unidade nin o 

valor potencial, xa que as propias unidades están debidamente cartografadas e son intrínsecas ás 

diferentes unidades as súas relacións territoriais. Así, resulta evidente que a unidade 

“urbanización agraria difusa” é, en xeral, unha unidade de tránsito entre as zonas agrarias e o 

medio construído. Este aspecto foi tratado en detalle no estudo do Patrimonio Natural. E, por 

outro lado, as unidades con carácter forestal están obviamente situadas lindando as unidades 

agrarias, en xeral, en zonas onde a orografía impide a actividade agraria.  

Doutra parte, o valor funcional da unidade pódese entender como unha asunción do valor 

estratéxico de cada unidade, en relación ás demais unidades. Por lo tanto, é de todo 

inxustificado afirmar que non se tivo en conta a ubicación das unidades ambientais. Para maior 

abondamento, de feito, ó largo do texto, exprésase en repetidas ocasións o papel conector da 

unidade de ribeira en relación co resto dos espazos de interese natural no concello 

 

En relación co uso potencial, debemos afirmar que máis importante que a potencialidade a 

priori dunha área, que en principio é moi diversa, o que resulta realmente interesante é 

determinar o seu dinamismo, é dicir, a tendencia de evolución da área. Téñase en conta, por 

exemplo, que un espazo orientado ó sur, de escasa pendente e ben comunicado, ten una 

estupenda potencialidade para a actividade agraria, pero tamén para a urbanización ou para a 

producción forestal. 

O dinamismo de cada unidade apórtase de forma expresa nas táboas de descrición das unidades 

ambientais. Sirva de exemplo a táboa da unidade 11: encoros e ríos. 

 

UNIDADE 
AMBIENTAL ENCOROS E RÍOS 

COMPRENDE As marxes dos ríos  
Coberturas Area, AUGA E VEXETACIÓN 
Usos Abastecemento de auga e recreativo  
Dinamismo Tendencia A USO PÚBLICO COMPATIBLE COA CONSERVACIÓN 
OBSERVACIÓNS Tendencia ó uso público, deportes acuáticos, pesca deportiva, paseo...  
 

En relación ó valor productivo temos que agradecer a observación feita no Informe que agora se 

comenta, posto que, efectivamente, a Táboa que aparece no documento do Plan non contén o 

valor produtivo, debido a un erro, como proba a existencia do mapa e a descrición da propia 

dimensión do valor productivo. 
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A táboa correcta é a seguinte: 

Nº unidade Unidade Valor 
ecolóxico 

Valor 
productivo 

Valor 
paisaxístico 

Valor 
científico 
Cultural 

Valor 
funcional 

Valor medio 
ambiental 

1 Medio Edificado 1 1 1 1 1 1 

2 Urbanización 
agraria difusa 2 2 2 2 4 2 

3 Vertedoiro 1 1 2 1 5 2 

4 Zonas 
agrogandeiras 3 5 3 4 5 4 

5 Mato 3 1 3 1 3 2 

6 Mato pasteiro con 
rocha 5 3 7 3 3 4 

7 Forestal 
madeireiro 4 5 3 2 7 4 

8 
Forestais 

madeireiras e 
caducifolios 

7 4 6 2 8 5 

9 Áreas costeiras 9 3 9 9 3 7 
10 Marismas 9 9 9 9 6 8 
11 Encoros e ríos 9 9 7 8 9 8 

 

Elaboración propia. 2005-2006 

 

En relación ás observacións sobre os impactos, afírmase que só se identifican os impactos: por 

cambio de usos do solo e por sobreexplotación e contaminación, deixando o resto sen 

estudar. Esto non é certo, o que se afirma no estudo de sostibilidade é que os impactos que 

produce o planeamento se engloban nesas grandes unidades, esto non é, de feito, unha 

afirmación arbitraria senón que se atopa recollida na bibliografía sobre o tema (véxase GÓMEZ 

OREA, D. Ordenación territorial. Madrid: Mundi-Prensa, 2001). Polo que non ten sentido 

afirmar que por considerar soamente eses dous grupos de impactos non se houbese tido en conta 

os impactos derivados das infraestruturas e os impactos paisaxísticos. 

En relación coas infraestruturas, o estudo de impacto analizou a magnitude do impacto 

provocado polos solos urbanizables, incluíndo naturalmente os urbanizables residenciais, 

industriais, etc. Se determinaron as medidas correctoras de carácter xeral e as específicas en 

16 actuacións concretas entre as que se atopan 3 de uso industrial e, por último, determinouse a 

afección da Ronda en cada unha das unidades ambientais.  

Respecto ó impacto visual da edificabilidade, en zonas próximas a espazos sensibles como a 

fachada litoral ou grandes espazos verdes urbanos, débese considerar: 

 

1. No estudo de sostibilidade no capítulo 4 descríbese a paisaxe no territorio de Vigo e 

valorarase calidade visual do mesmo por unidade ambiental, resultando cinco unidades 

clasificadas con valoracións altas ou moi altas. 
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2. Na determinación do valor medioambiental por unidade destas cinco unidades, tres 

delas obtiveron a valoración de alto ou moi alto.  

3. Na análise de capacidade de acollida aportaron estas áreas de alto ou moi alto valor 

paisaxístico, valores moi negativos ó cómputo global, o que determinou unha nula 

capacidade de acollida para a súa conversión en solo urbanizable ou solo urbano 

non consolidado. 

4. Pola contra, nas áreas urbanas ou próximas a zonas edificadas (ver apartado 5.5.2 

determinación dos criterios ambientais) presentan un valor paisaxístico e ambiental 

baixo, por tanto, puntuou coma un factor positivo na análise multicriterio, dando unha 

boa capacidade de acollida para consolidar a súa condición de urbano ou, no seu caso, 

ser un ámbito urbanizable. 

 

Por exemplo da fachada litoral non incluída no ámbito do Porto, hai que sinalar que gran parte 

deste litoral está clasificado como solo rústico de protección de costas, deseñándose accións 

rexeneradoras do borde litoral como son as actuacións propostas en Samil e o Vao (ver tomo 

IV)  nas que, entre outras accións se prevé o afastamento dos actuais viais do borde litoral, a 

accesibilidade a zonas sensibles en viais en peine e a retirada dos equipamentos deportivos de 

Samíl que provocan na actualidade fortes impactos na desembocadura do Lagares. 

E polo que respecta ó entorno urbano, por exemplo,  proponse a retirada da zona industrial do 

borde de Beiramar (APR A-4-04 Beiramar), actuación que é claramente sensible ós criterios 

paisaxísticos e de sostibilidade. Como mostra, indícanse os criterios da proposta de Beiramar: 

 

 Resolución das friccións entre porto e a cidade 

 Recuperación de espazo público, soterrando os tráficos portuarios por baixo da Avenida 

de Beiramar. 

 Potenciar a relación de transversalidade achegando a cidade á ría, aproveitando o 

asocalcado no que se desenvolve a cornixa urbana e prefigurando corredores 

miradoiros. 

 

Outro exemplo de actuación próxima a grandes espazos verdes urbanos é a remodelación da 

praza de España (APR A-4-06) onde se tiveron en conta os seguintes criterios de contido 

ambiental: 

 Liberar tráfico na zona e asegurar a fluidez e o nodo viario 

 Integrar  e achegar ó uso e deleite cidadán esta inmensa zona verde existente 
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 O elemento vertebrador de toda a ordenación oriéntase a establecer a ligazón entre a 

praza de España e o Monte do Castro 

 

Estes dous exemplos anteriores cremos que amosan de forma taxativa que resulta falsa a 

afirmación de que non se tiveron en conta os impactos visuais.   

Polo que respecta á estratexia xeral: resulta claramente inxustificado afirmar que o Plan non 

aporta nada novo, xa que o sistema xeral do Lagares xa existía cun plan de protección específico 

e o resto xa estaba protexido por lexislación especial.  

É preciso disentir. Vexamos: Lagares, efectivamente tiña un Plan Especial de Protección, pero 
este permitía a construcción de todo tipo de edificacións sen que fose determinante ningunha 
medida correctora de impactos, ou de respecto ó ecosistema do río. O PGOU-93 permitía no 
Lagares e noutros ecosistemas (tipo Xunqueira do Vao), índices de edificabilidade e tipoloxías 
edificadoras de desusada intensidade e gran ocupación, creando unha protección só sobre o 
papel, que non contaba nin con presupostos nin con visos de realidade, dado que en ningún 
momento os solos deixaban de ser privados. Pola contra, o PXOM-05, prantexa a 
patrimonialización para os cidadáns dos SX de Espazos Libres e Zonas Verdes, así como a 
obtención real e cuantificada dos mesmos, pasando a ser un ben público de interese dos 
cidadáns, ó tempo que sistema articulador da propia ordenación e, por conseguinte, do modelo 
de cidade que busca calidade de vida e protección medioambiental. Así, o Lagares deixa de ser a 
cloaca que determinaba o PGOU-93, para converterse no eixe verde respecto ás implantacións 
de crecemento urbano. O PXOM-05 xustifica e clarifica obtención do Lagares desde o Parque 
de Castrelos ó Aeroporto, exactamente no tramo sobre o que non se tiña traballado a súa 
obtención, e ó tempo, conecta e  entrelaza a pequenas partes existentes entre a desembocadura e 
o Parque de Castrelos engadíndolle novos espazos que tamén serán públicos, dos cales se 
garante a súa obtención en execución das determinacións do PXOM-05. 

Dicir que o Plan non propón unha conexión real entre os ecosistemas non se sostén, porque 

precisamente, o obxectivo do apartado 5.7 do estudo de sostibilidade é indicar incluso 

graficamente e en escalas adecuadas dita conexión, explicando como se van integrando os 

diferentes solos rústicos protexidos coa rede fluvial (solo rústico de protección de augas) e como 

toda esta trama se interconecta cos sistemas xerais de espazos libres e zonas verdes e os 

sistemas verdes locais. 

En relación ás medidas correctoras cremos que ó largo deste escrito quedou suficientemente 

claro que non existen impactos relevantes non considerados no Plan, por conseguinte, non pode 

ser certo que no se teñan analizado e avaliado o conxunto dos impactos. 

Con respecto á afirmación de que as medidas correctoras propostas lle parecen unha 

declaración de obxectivos inconcreta; esta afirmación só se entende se non se leu o 

documento que se pretende criticar. Resulta prolixo ir desagregando actuación por actuación 
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pero é evidente que as actuacións cumpren todos os criterios de sostibilidade. Ademais, no Plan 

priorizouse a implantación de desenvolvementos urbanísticos naquelas zonas que xa perderon, 

en parte, os valores medioambientais por unha construcción non regrada, obrigando á 

recuperación de parte destes espazos na obriga de cesións de Dotacións Locais que se 

determinan nas fichas, e establecendo criterios xerais como a obriga de situar os espazos verdes 

e libres de cesión dos novos desenvolvementos nos bordes de ríos, regatos e humedais. Títulos 

VII e VIII da Normativa Urbanística. Tal e como se recollen nas medidas correctoras. 

6.2.4.3. SERVIZO MUNICIPAL DE ELECTROMECÁNICOS 

O Servizo de Electromecánicos do Concello de Vigo presenta un escrito –asinado polo 
Enxeñeiro Industrial Municipal, en data 15 de abril de 2005- no que se presenta, á fin de 
incorporalas á Normativa Urbanística do Plan Xeral, unha panoplia de disposicións normativas 
da Ordenanza Municipal de Alumeado Público. 

Directamente, o PXOM recolle no artigo 7.5.3 Alumeado Público do Documento Normativo, no 
seu primeiro punto, a Ordenanza Municipal de Alumeado Público, o Regulamento 
Electrotécnico de Baixa Tensión e as Normas Técnicas de Aplicación na adecuación das 
instalacións de alumeado público no municipio e a continuación introduce uns criterios xerais 
que se tomarán en consideración sempre que non contradigan ás regulacións sinaladas 
anteriormente.   

6.2.4.4. SERVIZO MUNICIPAL DE PARQUES E XARDÍNS 

 

O informe municipal non plantexa inconvenientes á redacción actual, incluso ó contrario, sinala 

a existencia dunha ordenanza reguladora específica. 

Ademais o informe preocupase pola regulación de usos das casetas-bar nos parques forestais, e 

a necesidade de regular e dar amparo a devanditos usos dentro da normativa do PXOM. O 

PXOM regula dentro da normativa, aspectos que poderían dar amparo a devanditas actividades, 

xa que se poderían entender como actividades admitidas dentro das epígrafes do solo rústico de 

protección, letras e) construcións e rehabilitacións destinadas ó turismo rural (entraría dentro de 

conceptos como “sendeirismo” ou “roteiros panorámicos” como g) construccións e instalacións 

para equipamentos… instalacións deportivas e para de ocio ó aire libre… As instalacións en 

zonas verdes e espazos públicos están reguladas dentro da normativa de uso xeral para ditos 

espazos, sendo máis restrictiva que a considerada en solo rústico; nestes espazos márcase unha 
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dimensión máxima en planta que permite en exclusiva os quioscos abertos de expedición de 

bebidas. 

6.2.4.5. SERVIZO MUNICIPAL DE VÍAS E OBRAS 

 

Exposición de motivos incluídos no informe 

 

Respecto ó concretado no informe do Servizo de Vías e Obras, do Concello de Vigo, pode 

realizarse o resume seguinte, onde se concreta de forma sucinta as aclaracións do técnico 

responsable do servizo: 

- Norma 2.3.5, débese impoñer o deber de conservación en urbanizacións de uso privado 

ou preferente. 

- Norma 5.2.7, 5.3.8, 5.4.9 artigo 47 da LOUG, refírese a varios puntos sobre prazas de 

aparcamento e consideracións respecto á redacción dos puntos concretos; 

-  Norma punto 5.9.4: concreta e matiza a redacción do mencionado punto. 

-  Norma 5.10.3 refírese ó ancho mínimo das rúas, e vías de coexistencia. 

-  Norma 5.10.4, concrétase que o ancho mínimo da sección debe ser de oito (8) metros, 

cando se fixan no plan en (6) metros; 

-  Norma 5.10.5. Sinala diversas puntualización sobre o reparto da sección transversal, 

ubicación de mobiliario e sinalización, fondos de saco, anchura mínima de carrís, 

aparcadoiro en batería, etc. 

-  Norma 6.2.6 plantexa un redimensionamento de chafráns en esquina. 

-  Norma 7.1.3 sobre anchura mínima da sección transversal das rúas. 

-  Norma 7.1.8 fixa seccións transversal mínima para as vías en solos non consolidados ou 

urbanizables. 

-  Norma 7.1.15, suxire condicións de desenvolvemento e deseño para as interseccións da 

Ronda de Vigo. 

-  Norma 7.3.4 en plantacións en beirarrúa, as raíces non deben afectar á cimentación. 

-  Norma 7.5.3 sinala que non se precisa de forma suficiente as condicións de 

implantación de canalizacións de alumeado público. 

 

Explicítase, con carácter xeral: 

- A ordenanza ten carácter xeral e o seu desenvolvemento corresponde a ordenanzas 

específicas aprobadas polo Concello de Vigo, ben conxunta ou por servizo. 
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- Debe establecer un prazo para a probación da ordenanza que regule o abastecemento e 

saneamento. En ditos servizos faría falla a redacción dun Plan Director. 

- A prohibición de tendidos aéreos, e a precaridade dos xa existentes. 

- Os centros de transformación instalaranse soterrados, a poder ser en terreos privados, e en 

todo caso fóra do viario público. 

- Fixar a previsión de aparcadoiros públicos en solo urbano, baixo dominio público, e as 

previsións ó respecto. 

 

Conclusións e consideracións incluídas no PXOM. 

En xeral valórase de forma moi positiva a contribución do servizo e do técnico responsable, e 

pódese asegurar que gran parte das puntualizacións descritas están incorporadas ó documento 

para aprobación definitiva, aínda que de forma parcial nalgúns casos. 

Como criterio xeral de interpretación, as normas de urbanización supedítanse ás ordenanzas que 

se redacten en desenvolvemento da mesma, e polo tanto, unha vez aprobadas a ordenanza ou as 

ordenanzas reguladoras, supeditarase ás mesmas o control efectivo da calidade das obras de 

urbanización, xa que estas ordenanzas reguladoras disporán de maior detalle, que as xerais 

aportadas xunto ó resto de normativa do PXOM, obxecto do presente análise. Dita 

interpretación realizarase sen que a tal efect supoña modificación puntual do PXOM a 

adaptación das normas xerais de urbanización, xa que estas teñen carácter supletorio até a 

aprobación das ordenanzas correspondentes. Enténdese, neste sentido, que determinan a 

resolución técnica das obras de urbanización, non ordenan nin regulan urbanisticamente as 

mesmas, e polo tanto, non son parte substancial nin prioritaria do PXOM. 

En canto a aspectos puntuais ou singulares, o carácter e dimensións da sección transversal do 

viario determínase dentro do PXOM, e os seus valores mínimos e distribución relativa segundo 

usos, créese que están articulados de forma óptima e correspóndense coa realidade territorial de 

Vigo, unha realidade dispersa en parte e que impón a necesidade de seccións transversais 

específicas. Aspectos relativos ó acabado e distribución poderán ser variados ou 

complementados cando se aprobe a ordenanza respectiva. 

A regulación do deseño de carrís bicis corresponde plantexala a unha ordenanza específica que 

se aprobe como desenvolvemento do PXOM. 

A regulación de chafráns está suficientemente abordada dentro do PXOM, e correspóndese coas 

regulacións habituais na materia. 

Respecto ós aparcadoiros en solo público, en réxime de concesión, faise mención que a lei 

autoriza a dispoñelos baixo dominio público, polo que non son limitativos para o PXOM, e polo 
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tanto este non ten porque consideralos nin en clasificación, nin na ordenación, xa que non 

condicionan nin o un nin o outro, e a súa inclusión polo tanto non é determinante, e polo tanto 

sería accesorio. 

As consideracións sobre os tendidos aéreos e sobre todo no relativo á súa prohibición, 

modificouse de forma determinante a redacción do correspondente título, antes  

confuso, con obxecto de lograr un maior entendemento e protección do medio, no sentido que se 

sinala e pide no informe. O mesmo se plantexou para a ubicación de centros de transformación.  

 

6.2.4.6. ÁREA DE SERVIZOS XERAIS 

Presentado polo Servizos Xerais do Concello – asinado polo Concelleiro delegado en data 15 de 
abril de 2005 - comunica que estase a promover un proxecto para a construcción, no antigo 
vertedoiro do Zondal, dunha Área Divulgativa sobre Enerxía, Medio Ambente e Sostibilidade 
(ADEMAS). Encargada á Fundación Axencia Intermunicipal da Enerxía de Vigo contará con 
fondos europeos FEDER, nun proxecto transfronteirizo en colaboración entre o Concello de 
Vigo e a Cámara Municipal de Chaves (Portugal). 

Preténdese para o seu desenvolvemento a valorización e ocupación das edificacións existentes 
no Zondal. 

Dúas son as cuestións prantexadas no que atinxe ó proxecto antedito en cuestións relativas ó 
PXOM, daquela, en Aprobación Inicial: 

- A devandita área está clasificada como solo rústico de protección forestal: na ordenanza 
reguladora no relativo ó rexime de uso desta clase de solo, artigo 12.3.2, establécese o uso 
permitido para a pretendida instalación mais sempre que non esixa instalacións permanentes; 
asemade, se indica, hai uso autorizable das construccións e rehabilitacións existentes mais só 
para ás destinadas ó turismo rural, potenciadoras do medio no que se insiran. Solicítase, xa que 
logo, se introduzan os cambios normativos precisos para poder levar adiante o proxecto 
divulgativo medioambiental. 

Na Normativa Urbanística do PXOM, no artigo antedito, no seu punto segundo apartado b) 
Usos Permitidos incorpórase agora unha matización a respeito do uso para Actividades, 
científicas, docentes e divulgativas recoñecendose o uso en construccións permanentes que non 
sexan de nova construcción. 

- Doutra banda, delimítase unha área, coincidente coas propiedades municipais no Zondal, 
clasificada como solo rústico ordinario nun recorte do de protección forestal, segundo o criterio 
exposto no artigo 32. 2 da LOUPMRG. 
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E todo isto, na oportunidade e comenencia da implantación das instalacións pretendidas que, en 
base o pedimento, este informe atende. 

6.2.4.7. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

Presentado –en data 19 de abril e asinado pola Aparelladora Municipal- o informe do Servizo de 

Educación do Concello de Vigo. 

Prantexa a corrección de erros detectados no Pxom a respeito de cinco instalacións de Colexios 

Públicos, co obxecto de proceder á subsanación dos mesmos. 

Aprovéitase a propia estrutura punteada do escrito presentado para respostar ó mesmo. 

1. CEI Santa Tegra Teis_Parte da parcela escolar inclúese nun ámbito de planeamento 

remitido de solo urbano non consolidado con ordenación detallada. Na estruturación 

adoitada na proposta, a parcela vese afectada polo paso dun viario estruturante. Non 

obstante, resérvase un dotacional clase educativa o carón do centro escolar á fin de 

recuperar e reconformar o espazo libre da instalación.    

2. CEI Cristo da Victoria de Coia_Trátase dun erro material que xa se corrixiu. 

3. CEIP Sello de Cabral_A parcela á que se refire o informe figura incorporada ó ámbito 

APR-8-43. Será, xa que logo, no desenvolvemento do mesmo donde se poda resolver e 

aproximar unha condición de contorno axeitada no contacto e donde, asemade, no 

procedimento correspondente, se poderán prantexar calquera das cuestións concretas 

que se consideren a respeito da posible afección e consecuencias coa validación dos 

dereitos que corresponda. 

4. CEIP Lope de Vega de Sárdoma_Propónse a utilización, para as manobras e parada do 

transporte escolar, dós terreos baldeiros á carón do centro escolar no nó viario de 

Arquitecto Palacios coa Avenida de Madrid. Estes terreos incorpóranse nun ámbito de 

planeamento remitido con ordenación detallada. É, xa que logo, o planeamento de 

desenvolvemento o que, materialmente, resolve os espacios e as funcións asociadas.  

5. CEIP Santa Mariña de Becerreira_Atópase en contacto co bordo norte do sector        

S-21-T/R, LIÑEIRIÑOS e vese afectado por un viario estruturante que resulta 

vinculante. No desenvolvemento do sector urbanizable deberá, aproveitando os 

procedimentos regrados, facer as comprobacións e reclamacións que se consideren e 

dispoñer as medidas oportunas, se así resultase oportuno.  

 

Considérase contestado o informe co exposto. 
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6.2.4.8. ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL: PARQUE DAS CIENCIAS VIGO-
ZOO 

O Organismo Autónomo Municipal "Parque das Ciencias Vigo-Zoo" presenta un escrito -en 
data 13 de xullo de 2005-  no que incorpora a solicitude de revisión do Plan Xeral amosando o 
interese en ampliar as instalacións do Parque Zoolóxico cun terreo duns dez mil metros 
cadrados lindantes coa actual instalación e sinalados nun plano que se xunta. Tamén se 
pretenden outros, de titularidade particular, contra da Canceira Municipal, reflectidos tamén no 
mesmo plano. 

Maniféstase, no escrito, a preocupación polo que a inclusión dos terreos de titularidade 
municipal no sistema xeral de espazos libres semella unha "cárrega de problemas legais" en 
canto ós usos permitidos e ás implicacións que elo conleva cara á posible ampliación das 
instalacións.  

A respeito da reserva para a ampliación do Zoolóxico. 

O Plan Xeral, á vista da solicitude e oferta concreta de solo, na estimación da comenencia e 
oportunidade da devandita reserva, toda vez que está ben xustificada na Memoria do Plan e nos 
seus obxectivos estratéxicos a conformación como Sistema Xeral de Equipamentos e Zonas 
Verdes do Parque Metropolitano de A Madroa, considera adecuada a incorporación dos terreos 
aportados como Sistema Xeral de Equipamentos e Dotacións en solo urbano consolidado, na 
estricta determinación legal para esta clasificación, nas condicións obxectivas da área. Os 
terreos particulares pretendidos para a completación da reserva equipamental clasifícanse, neste 
contexto, como solo rústico de protección ordinaria, a mesma clasificación que lle corresponde 
á Canceira Municipal, mais reservada esta como sistema local de dotacións e aqueles incluídos 
no conxunto do sistema xeral equipamental. 

No alcance, disposición e vocación metropolitanas da reserva do Parque da Madroa é onde se 
insire a consideración da ampliación solicitada no pedimento e ó que, con este informe, se 
atende.    
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6.2.5.  INFORMES EMITIDOS POLOS CONCELLOS LINDEIROS 

6.2.5.1. CONCELLO DE REDONDELA 

 

Remitido xunto a escrito de 28 de abril de 2005 (Nº de Rexistro: 50107560):  

O Concello de Redondela non atopa problemas relativos a temas de clasificación e calificación. 

Pero sinala, aportando un plano, que existen problemas de deslinde entre ambos municipios de 
maneira que, segundo se expresa no devandito plano, hai zonas que ambos municipios 
consideran súas, mentras que outras non están considerados como pertencentes a ningún dos 
municipios. 

Damos por contestado o informe. En todo caso, dase coñecemento á Xerencia do problema da 
disparidade de deslines municipais, aos efectos oportunos. 

 

6.2.5.2. CONCELLO DE GONDOMAR 

 

Remitido xunto a dous escritos de 2 de maio (Nº de Rexistro: 50107695 e 50108268) 

Manifesta o Concello de Gondomar que existen diferencias de criterio nos límites dos termos 

municipais. 

Daráse coñecemento destes extremos ós servizos municipais competentes para que poidan 

resolver esta cuestión de lindes. 

Por outra banda, o Arquitecto Municipal de Gondomar fai unha análise do tratamento que 

ambos Plans Xerais fan de Oeste a Leste en ambos lados do límite dos municipios. 

A súa análise di así: 

1. Zonas coincidentes de Rústico Protección Forestal. 

2. Zona de APR A-6-32 Garrida. 

O Plan Xeral de Vigo establece na ficha que se deberá deixar unha zona verde de 

separación coa zona de Gondomar. 

Considera o Arquitecto que se poden producir problemas porque os aproveitamentos 

son diferentes nos dous municipios. 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 614 -  
 

O Plan Xeral de Vigo ten esta situación como coñecida e as condicións de APR están 

axustadas ó criterio do Concello. 

3. Hai un pequeño treito que separa a estrada provincial de Valadares ata o Sector S.67-I 

que se califica como zona de Ordenanza 9.2º. 

Considérase que ten carácter de “illa” e podería non ser compatible coas zonas 

industriais colindantes. 

Suxire que se reconsidere, pero esta “illa” non é, senón, unha previsión de aloxamento 

para a afección das vivendas que a ordenación do Sector provoca e que se pactaran no 

proceso de exposición pública do Avance. 

O seguinte treito con grandes diferencias de delimitación dos municipios, hay unha zona 

de colindancia entre o S-67-I, de Vigo e o PERI “A Pasaxe” de Gondomar aprobado 

definitivamente. 

Plantexa dúas cuestións, a adaptación da ordenanza 12 do Plan de Vigo ás Ordenanzas 

do PERI “a Pasaxe”, aspecto este que non se considera necesario por canto o Sector 

Industrial deberá no seu Plan Parcial definir as súas propias ordenanzas e non vai o Plan 

Xeral de Vigo a modificar unha Ordenanza de Solo Urbano Consolidado de todo o 

termo municipal para o seu axuste a un PERI doutro concello. 

Habida conta que cada concello outorgará as súas propias licencias non parece que 

exista problema. 

Outra cuestión é a relativa a un viario que en Gondomar se establece de 31 metros e en Vigo de 

18. O resto non presenta problema. 

Insístese no escrito na convenencia de resolver os problemas de lindes, plantexando un deslinde 

que poida ser recollido no Plan Xeral de Vigo. 

Damos por contestado o escrito e ponse en coñecemento da Xerencia os aspectos antes 
comentados. 

 

6.2.5.3. CONCELLO DE MOS 

 
Remitido xunto a escrito de 4 de maio de 2005 (Nº de Rexistro 50109559): 
 

O Concello de Mos, en Comisión Informativa de Urbanismo de 2 de maio de 2005, acordou 

remitir as seguintes alegacións que expoñen e comentan simultáneamente. 
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PRIMEIRO. Este primeiro apartado está enteiro adicado a problemas de deslindes entre 

municipios que debe darse traslado á xerencia. 

 

SEGUNDO. Opóñense á reserva do Sector S-59-I polígono industrial cun uso previsto de 

Industrias de Reciclado. 

 

A oposición baséase en que os límites municipais tampouco coinciden e os terreos sobre os que 

o polígono se estendería, corresponden a terreos rústicos de protección forestal da Comunidade 

de Montes de Tameiga. 

Pero tamén consideran que con esta previsión se desvirtuaría o carácter das infraestruturas e 

construcción dun carril-bici, de uso residencial, ademais de ir en contra da súa previsión que é 

protexer a zona polo alto valor ecolóxico que posúe. 

Parece que hai dous aspectos diferentes que tratar. 

Por unha parte, o deslinde dos municipios que, loxicamente débense tratar. 

Por outra, os temas de valoración dos terreos de Mos, nos que será convinte coñecer en 

realidade se son terreos a protexer a uso recreativo ou residencial. 

En primeiro lugar cómpre aclarar que un PXOM de Vigo debe por criterios elementais de 

sostenibilidade prever a instalación dun polígono de reciclaxe xa que non é posible exportar este 

problema a outros concellos. 

 

En relación, a situación do polígono de recíclaxe cómpre ter en conta as condicións de 

localización propias destas infraestruturas:  

 

• Debe estar nunha zona ben comunicada. 

• Debe estar relativamente afastado das zonas habitadas. 

 

En relación o primeiro punto a necesidade de comunicación deriva do feito dos grandes 

volumes de mercancías que este tipo de instalacións move. No caso de Vigo a localización 

elixida está próximo ó enlace con autoestrada AP-9 e coa autovía E1.  

 

Con respecto á distancia as vivendas, temos que dicir, que neste caso non é tanto pola 

perigosidade das sustancias que se prevén manipular neste polígono (Na ficha da actuación 

restrínxese a sustancias de pouca incidencia ambiental) se non polo previsible rexeitamento 

social, que este tipo de instalacións xeran.  
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O espacio elixido cómpre co este criterio ao estar lonxe de zonas habitadas tanto no 

concello de Vigo como no de Mos. 

 

Destacamos que a situación proposta presenta a vantaxe engadida de estar rodeada dunha 

zona arborada que garante a minimizacion de vistas sobre o propio polígono. 

 

En relación as medidas protectoras cabe engadir que o plan no Estudio de Sostibilidade 

Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico (tomo II, capitulo 8 Anexo) recolle as 

seguintes medidas para o desenvolvemento do polígono. 

 

• Utilizar a cesión de zonas verdes locais para crear un apantallamento vexetal ás naves 

industriais, así como dar prioridade á conservación da superficie arborada.  

• Situar as edificacións aproveitando  pequena depresión central para minimizar a súa 

intervisibilidade. 

• Promover a substitución da vexetación alóctona (piñeiros e eucaliptos) por vexetación 

autóctona. 

• Arbitrar as medidas técnicas oportunas para evitar a chegada de sedimentos ós canles 

fluviais adxacentes. 

• Retirada do manto vexetal e garantir a súa conservación para o seu posterior uso nas 

superficies que permanezan sen urbanizar. 

• Garantir a maior continuidade posible no interior do sector a traveso de espazos verdes 

cos solos rústicos de protección lindantes coa área, en especial có Solo Rústico de 

Protección Forestal. 

• Cumprir de forma expresa a normativa sectorial de aplicación ás actividades industriais 

que desenvolvan, así como á normativa do PXOM. 

 

Polo que consideramos que queda suficientemente minimizado o impacto ambiental do 

polígono. 

 

TERCEIRO. En relación co Sector S-21-T/R Liñeiriños debe aclararse que os viarios definidos 

dentro do ámbito son Sistemas Xerais pero que, en todo caso non hai  problema de que o 

Concello de Mos poida propoñer un viario que dea servizo ás industrias situadas no seu 

municipio. 
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Sinala de novo que hai que clarexar os límites municipais deste ámbito. 

 

COARTO. Reincide sobre o que considera unha Ordenación Detallada e fai mención a que no 

ámbito próximo a Puxeiros é solo Urbano Residencial e non Industrial. 

Os usos previstos no Sector S-21-T/R son compatibles co uso residencial. 

 

QUINTO. Reincide sobre o tema dos deslindes entre municipios, considerando que se clasifica 

solo do seu municipio. 

 

SEXTO. Infraestruturas 

Sostén o Concello de Mos que falta un plan directorio de infraestruturas entre tódolos concellos 

limítrofes. 

O concello de Vigo non é competente para planificalas fora do límite municipal, polo que dita 

coordinación deberá ser levada polas administracións superiores. Ata o de agora a Xunta de 

Galiza tiña en redacción un  plano directorio de estradas, que nunca foi quen de consensuar; a 

área metropolitana terá como unha das funcións a de plantexar e pular por ditos estudos. No que 

atinxe as propostas da A-52 o PXOM non recollía ningunha das alternativas xa que non eran 

oficiais e en parte incluso  descoñecidas polo Concello. Recientemente o Concello presentou un 

escrito de alegacións e espera unha contestación e rectificación do Estudo Informativo de 

Fomento para axustalo ás deteminacións do PXOM. Como trátase dunha actuación sectorial as 

determinacións unha vez aprobadas imporanse por riba das determinacións do planeamento, 

polo que no futuro únicamente cabería en caso de precisarse da redacción dun Plan Especial ou 

a Modificación Puntual con obxecto de recoller si se precisa, ditos cambios. 

 

SÉTIMO. Conexión dos Servizos Xerais. 

Considera o Concello de Mos que se debería prever a conexión aos servizos públicos de 

abastecemento de auga e de rede de sumidoiros, porque pode darse o caso de que deban darse 

situacións nas que sexa necesaria verter augas, segundo as rasantes naturais dos terreos. 

Esta cuestión de razoable sentido común pasará á Consellería correspondente. 

Al igoal que no anterior caso a planificación territorial compete neste caso á Xunta de Galiza a 

través da Consellería de Medio Ambiente, e de Augas de Galiza. Os treitos de vertido de augas 

a Mos son en todo caso reducidos e singulares, a red de saneamento salvo casos moi particulares 

verte directamente sobre a cunca do Lagares, xa que a divisoria municipal coincide 

prácticamente coa divisoria natural e cumio do sistema de montes perimetral de Vigo. A 
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planificación do servizo de abastecemento é abordado tal e como xa se comenta no PXOM por 

un avance de Plan Director, que conta coas previsións de suministro na área metropolitana; en 

todo caso deberá ser desenvolvido pola administración galega e española, tanto con estudios 

mais aquelados, como no apartado de inversións. 

Debería, ese concello si necesitan algunha previsión. 

Damos por contestado o escrito e ponse en coñecemento da Xerencia os aspectos antes 
comentados. 
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6.2.6. ANÁLISE DA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

6.2.6.1. Actividades a prol da participación. 

O día 29 de xullo do 2002, o Concello de Vigo, en sesión plenaria, acordou tomar coñecemento 
do documento de Avance do Plan Xeral de Ordenación Municipal e sometelo a información 
pública, para que, por parte das Institucións, Entidades e particulares se puidesen emitir cantas 
suxerencias se estimasen oportunas. 

O anuncio da Exposición pública dos traballos enxeriuse no DOG nº 155 de 13 de agosto de 
2002; e no xornal O Faro de Vigo. 

O Concello, amais de anunciar a apertura do período de Exposición Pública, coa finalidade de 
garantir a máxima difusión do documento e, polo mesmo, a máxima participación posible, 
acordou: 

a) Prolongar o prazo de información pública ata o 15 de outubro do 2002. 

b) Facilitar as Asociacións de Veciños e a outros colectivos de carácter sectorial a 
documentación necesaria para que puidesen ter un coñecemento preciso dos contidos 
do Avance. 

c) Editar un tríptico para a publicitación da exposición pública do Avance. 

d) Programar unhas xornadas informativas para os días 5 e 6 de setembro, ás que se 
convocaron as entidades que máis adiante se relacionan. 

e) Montar unha Exposición do Avance con paneis e demais material informativo, no 
Auditorio do Concello de Vigo. 

f) Editar un DVD-ROM en formato PDF que contén toda a documentación do Avance 
do PXOM (tanto literaria como gráfica), que se repartiu profusamente aos medios de 
comunicación, entidades, asociacións, etc.; e que se puxo a disposición da cidadanía 
en tres copisterías da cidade a prezo de custo, podéndose obter a información en 
formato dixital (o DVD-ROM) ou en papel, dos documentos solicitados. 

O Concello acordou así mesmo que por parte do Equipo Redactor se impartisen explicacións do 
Avance aos principais colectivos (económicos, sociais, culturais) da cidade e se dialogase con 
todos aqueles que quixesen aportar propostas para a mellor elaboración do PXOM. 

O material entregado ás entidades para que a mesma exposición feita no Auditorio do Concello 
se puidese repetir polos barrios e parroquias de Vigo constaba de: 

1 panel coa ordenación do Avance a escala 1: 10.000. 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 620 -  
 

1 panel xeral de Actuacións Estratéxicas a escala 1: 15.000. 

12 paneis con cadansúa proposta de Actuación Estratéxica, contendo textos, fotografías e 
planos, explicativos da mesma. 

1 caderno de 29 planos a escala 1: 8.000 (DINA A3) da ordenación do Avance. 

1 CD-RON (formato PDF) de toda a documentación comprensiva do Avance. 

 

As entidades ás que se lle forneceu deste material foron as seguintes: 

2. AA.VV. “A Nosa Terra” de Alcabre: Asistiron ás Xornadas e fixeron exposición do 
Avance nos seus locais. 

3. C.S.C.R. de Beade: Asistiron ás Xornadas e fixeron Exposición do Avance nos seus 
locais. 

4. Entidade Local Menor de Bembrive: Asistiron ás Xornadas e fixeron exposición do 
Avance. 

5. AA.VV. de Cabral: Asistiron ás Xornadas e fixeron exposición do Avance. 

6. AA.VV. “Rúas e Fontes” de Cabral: Non asistiron, pero proporcionóuselle material. 

7. AA.VV. de Candeán: Asistiron ás Xornadas e fixeron exposición do Avance nos seus 
locais. 

8. AA.VV. Sampaio de Candeán. Non asistiron. 

9. AA.VV. de San Xoán Poulo (Candeán): Asistiron ás Xornadas e fixeron exposición do 
Avance. 

10. AA.VV. “Monte da Mina” de Castrelos: Asistiron ás Xornadas e fixeron exposición do 
Avance. 

11. AA.VV. “Outeiro de San Andrés de Comesaña”: Asistiron ás Xornadas e fixeron 
exposición do Avance. 

12. AA.VV. de Coruxo: Asistiron as Xornadas e fixeron exposición do Avance. 

13. AA.VV. “Pontenova” de Freixeiro. Non asistiron. 

14. A.V.C.D. de Lavadores: Asistiron ás Xornadas e fixeron exposición do Avance. 

15. AA.VV. “A Unión” de Matamá: Asistiron ás Xornadas e fixeron exposición do Avance. 

16. AA.VV. “Emilio Crespo” de Navia: Asistiron ás Xornadas e fixeron exposición do 
Avance. 
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17. AA.VV. de San Miguel de Oia: Asistiron ás xornadas e fixeron exposición do Avance. 

18. AA.VV. “San Xurxo” de Saiáns: Non asistiron ás Xornadas pero fixeron exposición do 
Avance. 

19. AA.VV. “Camiño do Portiño” de Saiáns: Non asistiron. 

20. AA.VV. “O Carballo” de Sárdoma: Asistiron ás Xornadas e fixeron exposición do 
Avance. 

21. AA.VV. de Teis: Asistiron ás Xornadas e fixeron exposición do Avance. 

22. AA.VV. “o Freixo” de Valadares: Non asistiron. 

23. AA.VV. De Valadares: Asistiron ás Xornadas e fixeron exposición do Avance. 

24. AA.VV. “San Mamede” de Zamáns: Asistiron ás Xornadas e fixeron exposición do 
Avance. 

25. AA.VV. “Camiño Vello” de Coia (Centro): Non asistiron pero si fixeron exposición do 
Avance. 

26. AA.VV. “Cristo da Victoria” de Coia (Centro): Asistiron ás Xornadas e fixeron 
exposición do Avance. 

27. AA.VV. “Dr. Casas” de Bouzas (Centro): Asistiron ás Xornadas e fixeron exposición 
do Avance. 

28. AA.VV. “A Paz” (Centro): Non asistiron pero fixeron exposición do Avance. 

29. AA.VV. “Fonte do Galo” (Centro): Non asistiron. 

30. AA.VV. Conde de Torrecedeira (Centro): Non asistiron nin fixeron exposición. 

31. AA.VV. “Dr. Fleming” (Centro): Non asistiron nin fixeron exposición. 

32. AA.VV. “As Nosas Rúas” (Centro). Non asistiron nin fixeron exposición. 

33. AA.VV. do “Calvario” (Centro): Asistiron ás Xornadas e fixeron exposición do 
Avance. 

34. AA.VV. “San Roque” (Centro): Asistiron ás Xornadas e fixeron exposición do Avance. 

35. AA.VV. “Casablanca” (Centro): Asistiron ás xornadas e fixeron exposición do Avance. 

36. AA.VV. “Praza da Miñoca” (Centro). Non asistiron pero si fixeron exposición do 
Avance. 

37. AA.VV. “Val do Fragoso” (Balaídos): Non asistiron pero si fixeron exposición do 
Avance. 
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38. AA.VV. “Rosalía de Castro” da Salgueira (Centro): Non asistiron pero fixeron 
exposición do Avance. 

39. AA.VV. “Casco Vello” (Centro): Asistiron ás xornadas e fixeron exposición do 
Avance. 

40. Federación Veciñal “Eduardo Chao” (Centro): Asistiron e fixeron exposición do 
Avance. 

41. Sindicatos CIG, CC.OO. e UXT. 

 

Amén das Xornadas, o Equipo Redactor volveu a explicar os contidos substanciais do Avance 
ás seguintes entidades ou colectivos: 

- Federación Veciñal (“Eduardo Chao”). 

- Fundación Pro Vigo (en dúas ocasións). 

- Colexio de Axentes da Propiedade Inmobiliaria. 

- Equipo Directivo de PSA (Citröen). 

- Autoridade Portuaria de Vigo. 

- Funcionarios do Concello de Vigo. 

- Consorcio da Zona Franca de Vigo. 

- Club de Campo. 

- Plataforma pola Defensa da Ría. 

- Sindicato UXT. 

- SERGAS. 

- Asociación Comerciantes Casco Vello. 

- Club Financeiro. 

- APROIN. 

- Empresas do Conxelado de Beiramar (en tres ocasións). 

- Club Faro. 

- Asociación “A Golpe de Pedal”. 

- Concello de Nigrán. 

- Dirección Xeral de Urbanismo (en tres ocasións). 
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- Explicación sobre a Lei de Ordenación Urbanística a técnicos e xurídicos da Xerencia de 
Urbanismo e do Concello. 

 

Con posterioridade á exposición pública do Avance mantivéronse reunións, na Oficina do Plan, 
para discusión de diversas temáticas coas seguintes entidades: 

- Asociación de Veciños de Teis. 

- Asociación de Veciños de San Roque. 

- Asociación de Veciños “Camiño do Portiño”, de Saiáns. 

- Asociación de Propietarios de Fontes-Pertegueiras (en varias ocasións). 

- Asociación de Propietarios de Muíño do Vento. 

- RENFE (en catro ocasións). 

- FENOSA (en seis ocasións). 

- CONSORCIO DA ZONA FRANCA (cunha cadencia aproximada de quince días). 

- Asociación de Veciños de San Miguel de Oia. 

- Asociación de Propietarios do Fragosiño (en diversas ocasións). 

- Asociación de Veciños de Valadares (en diversas ocasións). 

- Asociación de Veciños de Lavadores (en diversas ocasións). 

- Asociación de Propietarios do chamado “Parque Ofimático”. 

- Representantes dos propietarios do PERI Santa Cristina. 

- Alcalde da Entidade Menor de Bembrive. 

- Representantes dos propietarios do PERI Tomás Alonso. 

- Representantes dos propietarios dos PERIS de A Seara. 

- Representantes de entidades da emigración. 

- Asociacións de Comerciantes e Empresarios do Calvario. 

- Técnicos de SERAGUA. 

- Técnicos de Transportes da Xunta de Galicia. 

- Técnicos de planeamento de Infraestruturas eléctricas. 

- Técnicos e propietarios do PP Gorgoso (en diversas ocasións). 
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- Técnicos do PERI de Mantelas-Salgueira (en varias ocasións).  

- Técnicos redactores do PERI San Roque. 

- Grupo municipal do PSOE (en diversas ocasións). 

- Concelleiro de Deportes. 

- Concelleiro de Medio Ambiente. 

- Concelleiro de Patrimonio Histórico. 

- Concelleira de Turismo. 

- Concelleira de Educación. 

- Concelleira de Asuntos Sociais. 

- Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública. 

- Asociación de Veciños de Sampaio. 

- Veciños de Cabral (en diversas ocasións). 

- Propietarios do Cruceiro (en tres ocasións). 

- Asociación de Veciños de Cabral (en diversas ocasións). 

- Técnicos da Zona Franca e PSA (en varias ocasións). 

- Asociación de Veciños de Candeán, Sampaio e S. Xoán Poulo. 

- Asociación de Veciños “Fontes”, de Vilar. 

- Asociación de Veciños do Calvario. 

- Asociación de Veciños de Matamá. 

- Técnicos e Veciños de O Roupeiro (Matamá), en varias ocasións. 

- Asociación de Veciños de Coruxo (en diversas ocasións). 

- Axentes da Propiedade Inmobiliaria. 

- Comunidade de Montes de Zamáns. 

- Propietarios e Técnicos do PERI Asturias. 

- Traballadores da Empresa “Plásticos de Galicia”. 

- Xerencia de IFEVI. 

- Técnicos redactores do PERI de RAVISO. 
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- Técnicos e propietarios do E.D. Tomás Alonso 91-101. 

- Técnicos redactores de PP.PP de Cabo Estai. 

- Propietarios e Técnicos do ámbito de Montana. 

- Propietarios e técnico de Castro-Castriño. 

- Representante propietarios da Praza de España. 

- Técnicos redactores de proposta para Cluny. 

- Técnicos e propietarios de PP Parrocha. 

- Técnicos e propietarios de PP de Naia. 

- Presidente da Cámara de Comercio, Industria e Navegación. 

- Propietarios de terreos na zona de San Gregorio. 

 

Amais das reunións mantidas con colectivos, nas Oficinas do Plan atendeuse a varios centos de 
persoas a título individual, interesados en cuestións particulares. 

Para debullar os aspectos esenciais do Plan Xeral o Equipo Redactor mantivo no tempo 
transcorrido dende o remate da Exposición Pública, nove reunións coa Comisión de Voceiros 
dos Grupos Municipais da Xerencia, nas que se deu conta de todos os temas prantexados na dita 
exposición, así como do tratamento que aos mesmos se recomendaba por parte do propio 
Equipo. 

6.2.6.2. Resultado do período de exposición pública do Avance. 

Para unha cabal comprensión dos resultados da exposición pública do Avance do PXOM, 
achégase a esta Memoria un listado completo das suxerencias presentadas non só durante o 
período no que o dito Avance estivo oficialmente exposto, senón tamén todas as presentadas en 
datas posteriores, posto que o Equipo Redactor estivo aberto a recibir suxerencias de calquera 
tipo ata que se pecharon os traballos de redacción do documento para tramitar, que foi o pasado 
14 de abril.164 Nesa Base de Datos faise constar o nome da persoa que asina a suxerencia, o tipo 
de suxerencia, o asunto tratado, a situación dos terreos obxecto da suxerencia e o grao de 
atención que se lle prestou. 

En consecuencia, a cidadanía de Vigo puido exercitar o seu dereito a participar na elaboración 

                                                 
164 Amén desas reunións, tal como se deixou dito no capítulo introductorio: “Antecedentes”, con posterioridade á 
entrega do documento para análise da corporación, mantiveronse –entre xuño de 2003 e marzo de 2004, moreas de 
reunións con colectivos sociais e territoriais, así como con persoas (físicas e xurídicas)  para ultimar concertacións, 
explicar malentendidos, escoitar propostas, etc., das que na inmensa maioría de casos os efectos conlevaron melloras 
e perfeccionamento do documento urbanístico. 
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do planeamento xeral durante o que poderíamos chamar dous embarazos de nove meses cada 
un: nun caso, entre o 15 de agosto do 2002 e o 14 de abril do 2003, no outro entre o mes de 
xuño de 2003 e o mes de marzo do 2004; facéndoo tanto para manifestar rexeitamento de 
contidos do Plan, como para propoñer o engádeo de novas determinacións e tamén para ofrecer 
concertacións. 

Clasificando as suxerencias recibidas hai que dicir que se presentaron un total de 2.005 
suxerencias que fan referencia á supresión total ou parcial do “Vial da Ronda de Vigo-.Acceso 
Aeroporto”, 400 suxerencias nas que se solicita a “Reclasificación e/ou Categorización 
urbanística de parcelas”; 314 suxerencias referidas ao “Monte de Man Común de Cotogrande en 
Cabral, propoñendo a clasificación de zona especialmente protexida de masas forestais”, así 
como a protección das marxes do Lagares e a supresión do vial ramal de Ronda de Vigo” polo 
seu trazado sinuoso e inaxeitado; 137 suxerencias nas que se “propón a creación de solo 
industrial na zona de Chan do Labrador en Candeán”; 95 suxerencias en contra da realización 
do “Polígono Industrial da Garrida”; 70 suxerencias dirixidas ao “Peri de San Roque”, nas que 
se suxire que se promova de “forma realista e serie unha solución viable para esta zona”; 51 
suxerencias en contra da xustificación de incluír os terreos de “Cabo Estai –Oia en Sistemas 
Xerais”; 25 suxerencias referidas ao “Peri Riobó –Mantelas” nas que suxiren que se manteña o 
carácter actual de zona unifamiliar urbana e consolidada que posúe neste intre; 22 suxerencias 
que solicitan a clasificación de “solo urbano consolidado” en terreos que se atopan na Área 
Esquerda da Avda. de Madrid (antigo Parque Ofimático); 12 suxerencias que solicitan cambio 
na clasificación de terreos dentro da protección do “Sistema Xeral do Lagares” e 11 suxerencias 
que propoñían a formalización de “Convenios urbanísticos”165. 

Por outra banda, diversas Institucións enviaron Informes ou posicionamentos, verbo das accións 
previstas no Avance. Foron, dende a Administración Central, o Ministerio de Fomento e a Área 
de Fomento da Delegación do Goberno en Galicia, o Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía e o 
Instituto Español Oceanográfico; dende a Administración Autonómica presentaron suxerencias 
á Información e/ou Avance do PXOM, a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 
Vivenda, o Instituto da Vivenda e Solo, a Consellería de Economía e Facenda e a Consellería de 
Cultura, Comunicación Social e Turismo e, dende a Administración Local, presentaron as súas 
correspondentes suxerencias, catro dos cinco concellos lindeiros co Concello de Vigo 
(Redondela, Mos, Gondomar e Nigrán) propoñendo entre outras, consensuar as redes de 
comunicacións e servizos, axustar os límites territoriais, contrastar opinións, avaliar alternativas 
máis favorables e buscar solucións tendentes a compaxinar ambos intereses. Tamén se 
implicaron no proceso, xa dende o propio Concello de Vigo as Concellerías de Vías e Obras, 
Infraestruturas e Medioambiente, Patrimonio Histórico e Participación Cidadá do Concello de 
Vigo. 

Tamén presentaron as súas suxerencias aqueles Organismos que teñen incidencia na cidade a 
traveso das súas actuacións ou xestións de servizos no territorio, por caso a Autoridade 
Portuaria, RENFE, FENOSA, etc. 

                                                 
165 Con posterioridade, e logo de conversas mantidas co Equipo Redactor foron bastantes máis as propostas de 
Convenio ou concertación, moitos deles, mesmo, no último periodo do que se ven facendo mención. 
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No que atinxe aos Axentes Sociais, nomeadamente aquelas Institucións e Asociacións que 
ocupan posición relevante no Concello de Vigo, enviaron suxerencias ao Avance do PXOM as 
seguintes entidades. C.E.P. (Confederación de Empresarios de Pontevedra), o Colexio de 
Arquitectos de Galicia, o Colexio de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, o Colexio de 
Enxeñeiros Industriais, A Asociación de Promotores Inmobiliarios (APROIN), o colectivo de 
xuristas “Xustiza e Sociedade de Galicia”, o Club Financeiro de Vigo, Peugeot-Citröen, 
FENOSA Distribución, o Real Club Celta de Vigo e as asociacións veciñais de Alcabre, Beade, 
Bembrive (Entidade Local Menor); Cabral, Candeán, Coruxo, Castrelos, Comesaña, O Freixo 
(Valadares), Lavadores, Matamá, San Miguel de Oia, Sárdoma, Saiáns, Teis e Valadares e, de 
Vigo centro, a Federación Veciñal “Eduardo Chao” e as Asociacións do Calvario, Casablanca, 
Coia e de San Xoán Poulo. Do mesmo xeito, implicáronse activamente as Asociacións pola 
Defensa da Ría, Voces polo Litoral de Teis, Amigos dos Pazos e a Asociación A Golpe de 
Pedal, así coma as Comunidades de Montes de Cabral, Candeán, Oia, Saiáns, Teis e Zamáns. 

Tamén presentaron escritos con propostas ao Avance, o grupo político PROVI e o Partido 
Socialista. 

Á vista dese resultado podemos concluír que a redacción do PXOM de Vigo, suscitou a natural 
preocupación da poboación afectada. A resposta en termos de participación pódese dicir que foi 
alta e o resultado moi positivo, porque o documento que agora se vai tramitar non sería igual sen 
ese aporte da participación dos axentes sociais e a cidadanía en xeral. 

Por último, salientar o tratamento dado polos medios de comunicación aos temas do Plan Xeral. 
Aparte do tratamento, amplo, dado polos medios audiovisuais (que por razóns obvias non se 
pode reproducir neste documento) os medios da prensa escrita, dedicaron espazo abondo ao 
Plan, como se pode ver pola escolma fotocopiada de noticias, crónicas, reportaxes, etc. da 
prensa que se adxunta á presente Memoria. 

6.2.6.3. A participación cidadana con posterioridade á aprobación inicial 

 

Por constituir un documento de inorme extensión e calado (61.068 escritos de alegacións 
incluíndo as presentadas fóra de prazo ata o momento de pechar este documento, que se tiveron 
igualmente en conta), o equipo redactor estimou que todo o relativo á participación da cidadanía 
no proceso de tramitación do plan dende o momento de se producir a aprobación inicial do 
mesmo o 30 de decembro de 2004, ata o remate da súa exposición pública  (que se extendeu 
entre o 15 de febreiro e o 16 de abril de 2005)166 debería ser obxecto dun Documento específico 
complementario da presente Memoria. Ese documento é a Memoria de Participación. 

                                                 
166 Nste senso, non se trata aquí esoutro inxente labor de diálogo con multitude de colectivos e persoas inividuais que 
presentaron escritos de alegacións, así como outra volta cos colectivos sociais, levada a cabo pola Xerencia de 
Urbanismo; pero non debe haber dúbida de que con ese esforzo de diálogo para acadar os necesarios consensos que 
fixesen posible a asunción amplamente maioritaria do PXOM, xuntamente co correcto tratamento das solicitudes 
contidas nas alegacións, é que foi posible dispor agora dun planeamento para aprobar provisionalmente que estamos 
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Esa Memoria de Participación  está composta  pola seguinte documentación: 

1. Memoria propiamente dita. 

2. Análise do resultado da Información Publica. 

3. Informes das Alegacións presentadas. 

Remítese, pois a ese Documento para a análise da participación da cidadanía no proceso de 
exposición pública do documento aprobado inicialmente, así como para a análise do tratamento 
dado polo PXOM aos escritos presentados, que o foron en número de 61.068  escritos diferentes 
(dos que hai que distinguir 108 modelos,  cun total de 55.898 escritos diferentes e 5.170 escritos 
diferentes individualmente presentados). E tamén se remite á dita Memoria de Participación 
para comprobar tanto as razóns aportadas para manter, reformar ou eliminar determinacións do 
planeamento. 

Evidentemente, a Memoria de Participación por natureza e contidos, é un documento 
xustificativo das determinacións do planeamento. Ven ser como un anexo que aquí se convirte 
en inmenso por mor da inxente cantidade de alegacións que se asinaron no proceso de 
exposición ao público. 

 

  

                                                                                                                                               
certos de que, dunha vez por todas Vigo poida dispoñer dun instrumento imprescindible para encarar o seu 
desenvolvemento. 
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6.2.7. CONTESTACIÓN AOS INFORMES DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS 

EMITIDOS CON POSTERIORIDADE Á APROBACIÓN PROVISIONAL 

6.2.7.1. INFORME DE “AUGAS DE GALICIA” DA CONSELLERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE do 19 de xuño de 2006. 

 
Este Informe foi emitido extemporáneamente, despois de transcorrido o prazo de un mes trala 
súa solicitude, polo que “poderá non ser tido en conta ao adoptar a correspondente 
resolución”, como dispón expresamente o art. 83.4 Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (LRXA-
PAC). 
 
Con independenza e en prexuízo do antedito, cabe sinalar que este segundo Informe de “Augas 
de Galicia” resulta contradictorio co anterior Informe de data 26/05/2005 (fols. 886-891 do 
expte. admvo.), emitido en senso favorable trala aprobación inicial do PXOM, sen que no 
entanto se tivesen efectuado modificacións substanciais no mesmo que xustifiquen ese cambio 
de parecer. 
 
Por outra banda o Informe non detalla os concretos lugares do Municipio de Vigo nos que 
hipotéticamente o novo PXOM infrinxe a normativa sectorial de Augas, precisando polo tanto 
dunha maior motivación (art. 54 LRXA-PAC). 
 
No proxecto do novo PXOM mantéñense (e incluso increméntanse nalgúns casos) as franxas de 
protección dos ríos establecidas no precedente e aínda vixente Plan Xeral de Ordenación Urbana 
(PXOU-93). Plan Xeral aprobado no 29/04/1993 pola entón Consellería de Política Territorial e 
Obras Públicas da Xunta de Galicia, cando xa estaba en vigor a Lei 29/1985, do 2 de agosto, de 
Augas, na que se establecera un réxime de servidumes de protección idéntico ao actual. Ditas 
franxas de protección acadan un mínimo de 25 metros perpendiculais en ambas marxes dos ríos. 
Durante a tramitación do PXOU-93 a Xunta de Galicia considerou axeitada a liña de protección 
dos ríos establecida nél (25 m. en cada marxe) atendendo ás concretas circunstancias dos 
distintos ámbitos. No novo PXOM, dita liña mantense e incluso se incrementa nalgúns casos. 
Resulta difícil de entender o cambio de criterio da Administración autonómica a este respecto. 
 
Si se examina polo míudo e por tramos cada un dos ríos que atravesan o termo municipal en 
relación coa cualificación urbanística establecida no novo PXOM, constátase indubitadamente 
que a franxa de protección deses cauces resulta xustificada e axeitada para o protección do 
dominio público hidráulico e dos valores medioambientais que lle caracterizan. Nalgúns casos é 
imposible extender a clasificación de solo rústico de especial protección a terreos xa 
urbanizados tempo atrás ou aos núcleos rurais (art. 32.2.d. Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
Ordenación Urbanística de Galicia -LOUG-). Noutros, increméntase a protección mediante a 
cualificación como “zonas verdes públicas” dos terreos urbanos ou de núcleos rurais máis 
cercanos aos ríos, facilitándose a súa obtención pola Administración pública a traverso das 
técnicas de xestión urbanística reguladas na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación 
Urbanística de Galicia (LOUG). 
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Por outra banda, o réxime xurídico da “zona de policía” e “servidume de protección” 
establecida na lexislación sectorial de augas aplicarase en todo caso con independenza da 
clasificación do solo establecida no PXOM. Así se dispón expresamente na Ordenanza 12.4 
do Tomo de Normativa. De ningún xeito se pretende eximir aos propietarios do solo do deber de 
solicitar autorización da Administración hidráulica competente nos supostos establecidos na 
lexislación sectorial de augas, senón precisamente ao contrario. Dita obriga, aplicable con 
indepenza do PXOM, recoñécese expresamente na normativa do propio Plan, resultando polo 
tanto compatible co sinalado a este respecto no devandito Informe de “Augas de Galicia”. 

Acéptanse as obxeccións do Informe sobre a posible incorrección terminolóxica do PXOM ao 
utilizar o termo “autorización” en lugar de “concesión” para o abastecemento de augas. Porén, 
dito extremo non impide a aprobación do PXOM, que aplicarase sempre sen prexuízo do 
disposto na normativa sectorial aplicable, que prevalecerá cando exista algunha contradicción. 

Finalmente, nada que obxectar á observación do Informe sobre as competencias da 
Administración hidráulica relativas á rede de evacuación e saneamento de augas, e sobre a 
valoración e fixación das condicións e puntos de verquidos. O equipo redactor coincide 
plenamente con “Augas de Galicia” en que ditas competencias corresponden en exclusiva á 
Administración hidráulica e non á municipal.  

 
 

6.2.7.2. INFORME DO DIRECTOR XERAL DE URBANISMO DA XUNTA DE GALIZA 
DO do 28 de xuño de 2006 SOBRE MATERIA SECTORIAL DE COSTAS. 

 

Como cuestión previa de carácter xeral, incídese en que o referido Informe debe cinguirse 
estrictamente á aplicación Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas e o seu Regulamento. Non 
pode tomar como referencia outras normas urbanísticas, non sectoriais, alleas polo tanto ao 
obxecto do Informe previsto no art. 117 da citada Lei. 

No mesmo senso os arts. 23 e 24.2.b) do Decreto 158/2005, de 2 de xuño, regulador das 
competencias autonómicas na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-
terrestre disponse que o devandito Informe “analizará os actos, proxectos ou propostas que 
constitúen o seu obxecto dende o punto de vista da súa adecuación á lexislación estatal en 
materia de costas, no que se refire ao tratamento que dispoñan para o dominio público 
marítimo-terrestre e as súas zonas de servidume”.  

 A mesma conclusión acadou a Consellería de Pesca na súa Instrucción do 28/04/2003, 
relativa aos Informes na materia de costas sobre os plans urbanísticos. 

En consecuencia, ese informe “sectorial”, cando examina a protección do dominio 
público marítimo terrestre non pode fiscalizar cuestións alleas á Lei de Costas, como é a 
clasificación do solo. O solo rústico de protección de costas constitúe un concepto alleo á 
Lei estatal de costas. A liña de 200 metros establecida con carácter xeral no art. 32.2.e) 
LOUG non se pode confundir coa de 100 metros de servidume de protección de costas 
regulada no art. 23 da Lei de Costas. A súa natureza e réxime xurídicos son 
substancialmente distintos. Non pode polo tanto o Informe sectorial examinar dita 
clasificación do solo, senón exclusivamente o cumprimento da Lei de Costas. 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 631 -  
 

Partindo do antedito, e sen prexuízo do que logo se dirá sobre algunhas zonas exteriores á 
servidume de protección, examínanse a continuación os concretos puntos do referido Informe 
sectorial. 

Ningunha obxección cabe facer sobre a conveñenza de grafiar nos planos de ordenación do 
PXOM do deslinde das Illas Cíes. 

No referido ao ámbito de “As Rochas”, resulta evidente e fácilmente constatable a súa 
condición de solo urbano. Parte deses terrenos xa foran clasificados como “solo de núcleo rural” 
no PXOU-93, e o resto, se ben é certo que nese PXOU se clasificaba como solo urbanizable non 
programado, na actualidade dispoñen das condicións obxectivas establecidas no art. 11 LOUG 
para ser clasificado como urbano, atopándose o planificador vencellado por esa realidade 
insoslaiable –lémbrese a asentadísima doutrina xurisprudencial sobre a “forza normativa do 
fáctico” en relación co carácter regrado do solo urbano-. Polo demás, nese ámbito respéctase 
escrupulosamente a servidumbre de protección da Lei de Costas e o seu deslinde.  

Similar consideración efectúase sobre o ámbito de solo urbano non consolidado “A-1-05 Cabo 
Estai”. Unha parte dese ámbito xa fora clasificada comos solo urbano no PXOU-93, con 
Ordenanza de aplicación 4.6, mentres que o resto deses terreos dispoñen das condicións 
obxectivas do solo urbano reguladas no art. 11 LOUG. También eiquí se respeta 
escrupulosamente a liña de servidume de protección de costas. 

No refente ao solo urbanizable delimitado “S-50-R Cabo Estai Norte”, tanto o PXOM como a 
ordenación detallada do ámbito respectan escrupulosamente a servidume de protección de 
costas, prevéndose un vial de acceso ao dominio público marítimo-terrestre (praias) e un 
aparcamento axeitado, conforme esixe a propia Lei de Costas. 

Non existe ningunha obxección a que o sistema xeral de equipamientos situado no dominio 
público marítimo-terrestre da illa de Toralla se regule directamente polo disposto no Título III 
da Lei de Costas, aplicable en todo en caso e con independenza das determinacións do PXOM.  

Tampouco existe ningún inconviñente en corrixir a liña do solo urbano trala praia do Vao, 
facéndola coincidir co límite do dominio público marítimo-terrestre.  

Respecto ao Areal de Foz, e a pesar de que o deslinde está a 20 metros –o que evidenciaría que 
tales terreos xa era solo urbano en 1988-, nada que obxectar ao sinalado no devandito Informe 
de costas. 

No referente á clasificación dos terreos ocupados actualmente pola depuradora, resulta evidente 
e fácilmente constatable a súa condición de urbanos (art. 11 LOUG). Xa ostentaban dita 
clasificación no PXOU-93 (ordenanza “4.6”). Lindan directamente coa rúa Ricardo Mella, 
urbanizada moitos anos atrás, da que reciben os servizos urbanísticos necesarios para o seu 
funcionamento (enerxía eléctrica, acceso rodado, auga, etc).  

Tamén resulta obrigada a clasificación como solo urbano dos terreos lindeiros de Muíños, 
reservados no novo PXOM para ampliación da depuradora. En primeiro termo porque dispoñen 
das condicións físicas reguladas no art. 11 LOUG. En segundo, porque a súa cualificación como 
sistema xeral incluído nun polígono facilitará a súa obtención gratuita pola Administración 
pública, sen merma ningunha da eventual protección que poidan merecer ditos terreos. 
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Porén, ningunha obxección se efectúa sobre o requirimento de que determinados terreos 
clasificados como solo rústico xunto á ponte do río Lagares pasen a ter a categoría de protección 
de costas, en lugar da ordinaria que teñen agora.  

No sector de solo urbanizable “S-31-R Río” respéctase escrupulosamente a servidume de 
protección de costas de 100 metros.  

Respecto da reducción da franxa de solo rústico de protección de costas de 200 m a 100 m, sen 
prexuízo do sinalado no aptdo. 2.1 deste Informe, no PXOM plantéxase e xustifícase dita 
reducción para poder así afrontar a reubicación e traslado das instalacións deportivas municipais 
existentes, recuperándose e rexenerándose o areal de Samil, unha das principais apostas 
ambientais do PXOM. A inclusión deses terreos nun polígono, afectos a usos públicos, non 
menoscaba a súa protección ambiental senón o contrario, facilita a súa rápida adquisición pola 
Administración. 

No referente ao ámbito de solo urbano non consolidado “A-2-15 Samil 3”, sinálase no Informe 
que se inclúen nél terreos sitos na zona de servidume de protección de costas que no PXOU-93 
en vigor clasifícanse como solo urbanizable, debendo clasificarse agora como solo rústico de 
protección de costas.  

Sen embargo, ditos terreos dispoñen das condicións obxectivas reguladas nos arts. 11 y 12 
LOUG para a súa consideración como urbanos, e así os clasifica o novo PXOM, vinculado, 
como se sinalou anteriormente, pola forza normativa do fáctico en relación co carácter reglado 
do solo urbano.  

O PXOM comparte neste punto os obxectivos sinalados no Informe de costas, no senso de 
preve-la desaparación das edificacións existentes dentro da zona de servidume de protección do 
dominio público marítimo-terrestre. Ao incluírse ditos terreos no polígono “A-2-15”, facilítase a 
súa obtención pola Administración pública gratuitamente como zonas verdes públicas, mediante 
os procesos de xestión urbanística regulados na LOUG, materializando os actuais propietarios o 
seu aproveitamento urbanístico noutro lugar do ámbito, fóra da servidume de protección. 

Asemade, a aprobación do planeamento secundario necesario para o desenvolvemento dese 
ámbito, deberá precederse do pertinente Informe sectorial de costas, o que garantizará o control 
e cumprimento deses obxectivos.  

Nada que obxectar ao sinalado no devandito Informe (aptdo. “14”) sobre o réxime ou categoría 
de solo rústico a outorgar a determinados solos do contorno do río Lagares ou das illas Cíes.  

Os terreos lindeiros coa praia de Samil clasificáronse como solo urbano no vixente PXOU-93, 
con Ordenanza 3.1.a), de zonas verdes de parques e xardíns. Ademáis, tratándose dunha “praia 
urbana”, colindante con terreos urbanizados tempo atrás, resulta obrigada a clasificación dese 
ámbito como solo urbano (art. 11 LOUG). Os seus valores ambientais e paisaxísticos protéxense 
debidamente, toda vez que no PXOM intégrase no sistema xeral de zonas verdes e espacios 
libres públicos da cidade.  Non obstante, non se fai ningunha obxección á clasificación como 
solo rústico de especial protección de costas do areal.  

Ningunha obxección se formula sobre as observacións do Informe sobre unha pequena porción 
do “S-14-R Fontes-Pertegueiras”. Non existe inconviñente a clasificala como solo rústico de 
protección de costas adscribíndose a dito Sector, consonte co disposto no art. 32.4 LOUG. 
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Tampouco existe inconviñente en grafiar no PXOM a liña de servidume de protección de costas 
sobre a estrada de “Punta Muíño”.  

Denúnciase no Informe que a cualificación no PXOM de certos terreos na zona de Santa Baia e 
de Carril, na parroquia de Alcabre, como solo urbano consolidado incumpren o disposto no art. 
25 da Lei de Costas. Sen embargo, o PXOM limítase a recolle-la ordenación do Plan anterior 
para ese ámbito, e dos plans secundarios que o desenvolveron, aprobados definitivamente tempo 
atrás co informe favorable da Administración sectorial de costas. As zonas verdes agora 
previstas coinciden coas recollidas neses planeamentos secundarios. A maior abundamento, 
Costas do Estado autorizou tamén a reducción da servidume de protección nuns metros, como 
recoñece no seu Informe do 11/07/2006 sobre o PXOM. Ademáis, no PXOU-93 ditos terreos 
dispoñían xa da clasificación de solo urbano. Non obstante seguindo o mesmo criterio que no 
resto do litoral non hai inconviñente en clasificar como rústico de protección de costas os areais. 

No referente a condición de solo urbano da zona comprendida entre a Punta do Muíño e o Areal 
do Agro, reitérase o afirmado a propósito da zona de Samil. A condición urbana dunha franxa 
costeira, obriga ao planeamento urbanístico a clasificala como tal. Elo sen menoscabo dos seus 
valores medioambientais, debidamente protexidos polas afeccións establecidas na lexislación de 
costas. Non obstante, do mesmo xeito que nos casos anteriores se clasificarán como rústico de 
protección de costas os areais. 

O equipo redactor coincide co criterio do Informe sobre a conviñenza de acota-los tramos de 
fachada marítima nos que se pretenda efectua-la súa homexenización. Tamén coincide na 
conviñenza de interpretar como indicativas as aliñacións e ordenanzas previstas nos solos 
urbanos que inciden na servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.  

Tamén comparte o equipo redactor a conveñenza de delimitar claramente o ámbito do sistema 
xeral portuario, y de que o seu réxime de usos, se axuste ao disposto na Lei de Portos e demáis 
lexislación de aplicación. De tódolos xeitos, o PXOM non ordena con carácter vinculante os 
espazos portuarios, correspondéndolle tal función ao Plan Especial do Porto, aprobado 
definitivamente tempo atrás. 

No referente á servidume de protección de costas grafiada nos planos de ordenación na zona de 
solo urbano de Corbal, xunto ao Monte da Guía, coincide miméticamente coa facilitada 
directamente ao equipo redactor do PXOM polo Servizo Provincial de Costas do Ministerio de 
Medio Ambiente.  

Respecto ao ámbito “A-5-06 Gondesende”, sinálase no Informe que na zona de servidume de 
protección de costas non poderán ubicarse usos residenciais, extremo compartido por esta 
Administración municipal. Pero elo resulta perfectamente compatible coa ordenación 
establecida no PXOM para ese ámbito. Na ordenación detallada que se precise no futuro 
planeamento de desenvolvemento respectaranse ditas limitacións, localizando sobre a servidme 
de protección as zonas verdes ou outros usos compatibles co disposto na lexislación de Costas.  

Non existe inconviñente en que aqueles terreos do sector “S-01-R Rotea” que ocupan a 
servidume de protección de costas se clasifiquen como solo rústico de protección de costas, 
adscribíndose a dito sector como Sistema Xeral de Zonas Verdes, de conformidade co disposto 
no art. 32.4 LOUG. 
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6.2.7.3. INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE COSTAS DO MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE  do 5 de xullo de 2006 

 
 
Este Informe foi emitido en sentido favorable, condicionando tal pronunciamento á introducción 
dunha serie de correccións na súa meirande parte pequenos desaxustes ou erros derivados da 
utilización planos de deslinde facilitados polo servizo provincial de costas que non contiñan as 
últimas modificacións. Estos erros ou deficiencias foron corrixidas no presente documento e as 
modificacións derivadas consisten en;  

 
-Liñas de deslinde e servidume nas follas 1-A y 1-B da serie 1 (1/5000). 

-Liñas de dominio e servidume e ribeira ol mar nas Illas Cíes,  segundo o deslinde 
aprobado en setembro de de 2006. 

-Liñas de dominio e servidume nas follas 2-O da serie 2 (1/2000) e 2 da serie 1 (1/5000) 
na zona da ETEA. 

- Liñas de servidume da zona norte, oeste e suroeste  de AGuía, planos 2-N, 2-O y 3-N 
da serie 2  e os correspondentes da serie 1, así como na zona de Alcabre planos 10-G y 
10-H e os correspondentes da serie 1. 

- Identificación da liña de ribeira do mar na folla 9-H (Bouzas)  e na illa de Toralla, 
follas 15-B e 15-C.  

-No ámbito de solo urbano non consolidado con ordenación detallada APR A-1-01  a 
zona de servidume afecta a un vial existente que se manten sen alterarse na ordenación.  

-Corrixíronse as ordenacións detalladas , reflicitndo correctamente a liña de servidume 
dos sectores S-14-R e S-50-R. 

En canto ao cumprimento del apartado 1.b) del artículo 30 de la Ley de Costas, cómpre 
manifestar que a STC 149/1991, de 19 de xullo estableceu con claridade que a competencia 
sobre a ordenación do territorio e a xestión da protección nas franxas de sevidume de costas é  
autonómica e non estatal, razón polo que este apartado do informe invade competencias non 
estatais. En todo caso, a edificabilidade media dos solos urbanizables correspondentes ao plan 
xeral en tramitación é de 0,6710 m2c/m2s.  As edificabilidades dos sectores situados na franxa 
de 500 metros a que fai referencia o artigo 30 de la lei de Costas. No sector S-01-R, único no 
que  se supera a edificabilidade  media ao dispoñer de una edificabilidade de 0,850 m2c/m2s, 
pero neste caso debe terse en conta  a Disposición Transitoria decimosexta da da Ley 48/2003, 
de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servizos de los puertos de interés 
general, tendo en conta que trátanse de terreos colindantes co dominio público portuario  que 
perderon, de feito, as condicións naturais  do dominio público marítimo-terrestre, polo que non 
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resultan de aplicación as limitacións do Titulo segundo da Lei de Costas entre as que se inclúe 
esta esixencia. 

 

6.2.7.4. INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE FERROCARRÍS DO MINISTERIO DE 
FOMENTO do 5 de xuño de 2006. 

 
O informe, que non se pronuncia en sentido desfavorabel, consta de tres apartados, referidos ás 
afeccións, ás infraestruturas e á planificación ferroviaria, os dous primeiros e un último apartado 
de conclusións. 
 
Respecto do primeiro non se formulan no Informe obxeccións  ao tratamento dado polo PXOM 
ás actuais instalacións ferroviarias así como ás previsións do mesmo no referente á "Saída Sur" 
e reserva do solo para a estación de Sárdoma. 
 
No referente á planificación ferroviaria, recoñece expresamente a compatibilidade da 
ordenación prevista no PXOM con tódalas actuacións previstas no Estudio Informativo "Eixo 
Atlántico de Alta Velocidade. Tramo Vigo-Pontevedra", aprobado a efectos de información 
pública e avaliación ambiental o 24/07/2002, e aprobado definitivamente polo Ministerio de 
Fomento o 29/03/2006 a excepción do tramo de 2 km do acceso ferroviario a Vigo, que foi 
excluido como consecuencia da subscrición o 03/03/2006 do documento "Acordos alcanzados 
entre a Secretaría do Estado de Infraestruturas e Planificación do Ministerio de fomento, a 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes da Xunta de Galicia e o 
Concello de Vigo en relación ó acceso norte do Eixo Atlántico de Alta Velocidade á Cidade de 
Vigo", tramo que deberá ser obxecto  dun novo Estudio Informativo. 
 
É precisamente en razón dos acordos subscritos polos titulares das tres Administracións públicas 
o 03/03/2006 que o Informe establece no apartado de conclusións o que poderían entenderse 
como obxeccións ó PXOM.  Así, por unha banda, entende o Informe que a solución ferroviaria 
acordada nese documento non resulta compatible coa ordenación prevista polo PXOM. E, por 
outra, que non se contemplan aproveitamentos urbanísticos sobre solos susceptibles de ser 
aprobados polo Ministerio de Fomento a fin de financiar os costes xerados polas actuacións de 
integración do ferrocarril na cidade, tal como figura nos acordos. 

 
Son, pois, estas dúas cuestións as que deben ser clarexadas e, con carácter xeral, a incidencia 
das mesmas neste informe sectorial.  
 
Os acordos subscritos o 03/03/2006 abren a posibilidade de dar resposta á reiterada demanda da 
cidadanía viguesa de resolver, coa chegada da Alta Velocidade a Vigo, a integración das 
infraestruturas de transporte na trama urbana e superar a fractura que historicamente supuso no 
noroeste da cidade. Son, polo tanto, acordos desexados. Pero que non supoñen, de momento, 
máis que unha primeira definición de criterios que deberán ser desenvolvidos e que se 
concretarán de xeito máis preciso nun futuro Protocolo ou Convenio a subscribir entre as tres 
Administracións, tal e como se recolle no punto 7º do documento asinado o 03/03/2006. O 
tempo que debe dar lugar, como indica ou sinala o informe da Dirección Xeral de Ferrocarril, á 
redacción e tramitación dun novo Estudio Informativo para este tramo, que a día de hoxe 
todavía non se aprobou. 
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En consecuencia, os acordos referidos todavía non teñen reflexo en ningún acto xurídico que 
poida vencellar a ordenación do novo PXOM, nin servir de marco de referencia para un 
eventual pronunciamento desfavorabel nun informe sectorial vinculante que, como recorda a 
propia Dirección Xeral de Ferrocarris, ten que axustarse ó cumplimento do establecido na Lei 
39/2003 de 17 de novembro, do Sector Ferroviario. 
 
Por outra banda, non é certo que os devanditos acordos do 03/03/2006 sexa incompatible coa 
ordenación establecida polo PXOM. Todo o contrario, de feito, foi modificado a súa versión 
final, aprobada provisionalmente o 19/05/2006 para garantir esa compatibilidade. Os solos 
afectados pola traza da nova variante que no documento de aprobación inicial tiñan a 
consideración de solo urbano consolidado foron incluídos en ámbitos de solo urbano non 
consolidado ó tempo que se procedeu ó reaxuste das delimitacións destos ámbitos e ó cambio da 
iniciativa de planeamento e ó sistema de actuación para facilitar a obtención dos mesmos por 
parte do Concello tal e como está comprometido non mencionados acordos. 
 
En canto á segunda obxección, en tanto non se subscriba formalmente o Convenio non resulta 
posible establecer outra ordenación, en cumprimento do disposto no art. 47.5 LOUG, 
modificado por Lei 15/2004. 
 
En calquera caso non deixan de causar certa sorpresa a este Concello estas obxeccións (de se-lo) 
por canto plantexada no seno da comisión interadministrativa de traballo que preparou o 
referido documento por parte do Concello de Vigo a oportunidade de plasmar coa maior 
precisión no PXOM estes criterios, foi precisamente a representación do Ministerio de Fomento 
quen entendeu a improcedencia desa concreción antes da subscrición formal do Convenio e da 
redacción do novo Estudio Informativo, recomendando a súa incorporación posterior ao 
planeamento -á vista dos previsibles prazos de tramitación do PXOM- a través dunha 
Modificación Puntual a estes efectos. 
 
 

6.2.7.5. INFORME DA AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO (PORTOS DO ESTADO 
– MINISTERIO DE FOMENTO) do 30 de maio de 2006. 

 
A zona de servizo do Porto de Vigo constitúe un "sistema xeral portuario" cuxa ordenación 
urbanística pormenorizada se remite a un Plan Especial (art. 18 Lei 27/1992, de Portos).  
O Plan Xeral, na súa función de ordenación integral do termo municipal, pode e debe dar 
algunhas pautas de ordenación xeral a ter en conta polo planeamento especial do porto (SS TC 
40/1998 -FD 37- e 77/1984).  
 
A incidencia do Porto de Vigo na ordenación urbanística regúlase nos arts. 3.6.1 e ss. e 5.10.15 
e ss. do tomo de Normativa do PXOM, así como nos aptdos. 1.3.2 e nas páxs. 470 e ss. da 
Memoria xustificativa. 
 
Na última versión do PXOM, revisada e corrixida atendendo á Orde da Conselleira de PTOPeT,  
xa non se grafía sobre a superficie portuaria ningunha depuradora. 
 
Por outra banda, o sinalado pola Autoridade Portuaria sobre a ordenación de “Beiramar” e sobre 
a conexión do ferrocarril coa terminal de Bouzas constitúe reiteración da súa alegación 
formulada durante o trámite de información pública (núm. 43810). Alegación que foi 
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correctamente respostada polo equipo redactor do PXOM nun Informe integrado no documento 
aprobado provisionalmente polo Pleno municipal no 19 de maio de 2006, nos seguintes termos: 
 
“(...) O Plan Xeral nos seus planos de Ordenación non inclúe, no que se refire a Beiramar, 
ningunha determinación que contraveña o estipulado no artigo 18 da lei de Portos posto só 
sinala o límite da zona de servizo portuario. Os terreos ocupados por "Casa Mar" xa non 
forman parte do dominio público portuario, nin da súa área de servizo, ó ter sido desafectados 
recentemente: así se recolle, xa que logo, nos planos: Plano 5.000 nº e follas de escala 1:1.000 
correspondentes. Calquera contido que poida recoller a Memoria sobre intencións, aspiracións 
ou criterios do que poida ser un futuro desenvolvemento da relación Porto-Cidade non ten 
carácter vinculante e polo tanto non supón mingua algunha das competencias do Porto. (...) 
Sobre a prolongación do FFCC a Bouzas, a saber do equipo redactor, a Autoridade Portuaria 
tiña como estudos iniciais a prolongación dende a terminal de carga xeral do Areal, a través do 
fronte portuaria, e fixo análises para o soterramento de vías a partires da nova terminal de 
pesca altura. En todo caso trátase dun plantexamento inicial, cecais moi pouco atractivo para a 
cidade, xa que non parece compatibel coa programación e investimentos de “Abrir Vigo ao 
Mar”, xa que o tráfico sería en superficie sobre zonas de ocio xa comprendidas dentro das 
áreas portuarias liberadas para a cidade. Por outra parte, a Autoridade Portuaria non foi quen 
de facilitar información sobre o reparto ou deseño do ffcc no interior da terminal de  Bouzas, 
cuestión importante para poder sinalar un deseño de penetración á terminal que sexa 
compatible cas futuras instalacións ou co  ordenamento da terminal. Por outra parte, a 
Dirección Xeral de Transportes, da CPTOPV, acometeu un estudio sobre a accesibilidade 
ferroviaria en Vigo, que inclúe unha proposta básica, interior, para o acceso a Bouzas. Dita 
proposta anque de escala moi básica, e sen axustar a realidade urbanística  de Vigo, pode 
servir de base con obxecto de concretar unha traza que non foi validada nin pola Autoridade 
Portuaria nin polos técnicos do Ministerio de Fomento. 
A falta de concreción e acordo dos estudios ao respeto, e entre entes e administracións con 
competencias sobre o tema, xustifican que o PXOM no documento de aprobación inicial non 
concretase a mesma de forma efectiva, xa que non ten responsabilidades nin sobre a 
ordenación portuaria, tal e como se presta a sinalar a Autoridade Portuaria, nin sobre a 
ordenación do sistema ferroviario de acceso ao Porto, e non pode aventurar con garantías as 
reservas de solo necesarias, que sean imprescindibles para acometer ditas infraestruturas, de 
forma consensuada tanto dende o punto de vista formal como técnico (...)”.  
 
A decisión sobre o acceso do ferrocarril á terminal portuaria de Bouzas, e o seu concreto trazado 
correspóndelle ao Ministerio de Fomento. O certo é que no “Estudio Informativo del Eje 
Atlántico de Alta Velocidad. Acceso Sur: O Porriño-Vigo” aprobado provisionalmente no día 16 
de febreiro de 2007 pola Dirección General de Ferrocarriles (BOE núm. 46, do 22/02/2007), 
non se contempla ningún acceso ferroviario a Bouzas. Se finalmente a autoridade competente –
Ministerio de Fomento- decidise cambiar o seu criterio e establecer dito acceso e trazado, 
resultará factible o seu traslado ao planeamento urbanístico municipal mediante a 
correspondente modificación puntual. 
 
No referente á ordenación de “Beiramar”, nas páxs. 5 e 6 do Informe da Autoridade Portuaria 
preténdese soster que o Plan xeral non é o instrumento axeitado para incluir determinacións 
urbanísticas. Pola contra, incídese en que o art. 18 da Lei de Portos non priva ás 
Administracións locais das súas competencias urbanísticas nos ámbitos portuarios, senón 
precisamente ao contrario. Así o declarou o Tribunal Constitucional na súa célebre Sentenza 
40/1998, de 19 de febreiro, FD 37, na que se reiteran os pronunciamentos anteriores do Tribunal 
Constitucional recollidos nas súas Sentenzas 77/1984 (FF JJ 2 y 3), 56/1986 (FJ 3), 227/1988 
(FF JJ 14 y 25), 103/1989 (FJ 4), 149/1991 (FF JJ 3C y 4A), coa seguinte doutrina: 
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“TRIGESIMOSEPTIMO.- Del art. 18 LPMM se impugnan tanto su apartado 
primero como determinados incisos del apartado segundo. El primer apartado 
dispone que "los planes generales y demás instrumentos generales de 
ordenación urbanística deberán calificar la zona de servizo de los puertos 
estatales como sistema general portuario y no podrán incluir determinaciones 
que supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio de las 
competencias de explotación portuaria". El Consejo de Gobierno de las Islas 
Baleares se remite en sus alegaciones a lo expuesto respecto del art. 15. Para 
el Gobierno catalán, si bien el precepto se refiere a "la necesaria coordinación 
entre las Administraciones con competencia concurrente sobre el espacio 
portuario", en realidad impone la calificación de la zona de servizo como 
sistema general portuario; con ello se afirmase lesiona la competencia 
autonómica sobre urbanismo, que viene condicionada a priori, con efectos 
especialmente graves por la amplitud con que se configura la zona de servizo 
portuario en los arts. 2, 3.6, 15.6 y 18.3 de la Ley; se afirma, por último, en 
relación con el inciso final del precepto que el juicio sobre si la planificación 
urbanística interfiere la explotación portuaria corresponde exclusivamente a 
los Tribunales. 
 
Respecto de este inciso final no es necesario realizar observación alguna, pues 
es claro que la afirmación de que las autoridades urbanísticas no podrán 
perturbar el ejercicio de las competencias de explotación portuaria no supone, 
por sí misma, alteración del orden competencial ni excluye la posible 
intervención de los Tribunales, que serán los que en última instancia 
deberán resolver los conflictos que puedan surgir entre autoridades 
urbanísticas y portuarias. 

 
En cuanto a la previsión de que los planes urbanísticos califiquen la zona de 
servizo de los puertos estatales como sistema general portuario tampoco cabe 
apreciar en ella una invasión competencial. Es cierto que la misma impone a 
las autoridades urbanísticas una determinada calificación de los puertos a 
efectos urbanísticos, pero esa imposición tiene su apoyo en una competencia 
exclusiva del Estado -la competencia sobre puertos de interés general- y, por 
otra parte, no supone la ablación de las competencias sobre urbanismo y 
ordenación del territorio.” 

 
Neste caso, nin existe unha ordenación detallada ou pormenorizada no novo PXOM, senón 
un conxunto de indicacións e previsións xenéricas que deberán ser desenvolvidas a través do 
Plan Especial de Ordenación da Zona de Servizo, co procedimento especial do art. 18.2 da 
LPEMM; nin as determinacións ou previsións que se recollen parece que vaian a impedir ou 
perturba-la explotación portuaria. 

 
En efecto, as dúas únicas observacións que se efectúan cun mínimo de precisión, se refiren: a) A 
necesidade de reformar o Plan especial; b) A recuperación da área comprendida entre a fachada 
urbana e o peirao portuario, incluíndo o soterramento da avenida Orillamar dende O Berbés ata 
a r/ Coruña. Pois ben, francamente non se alcanza a comprender en qué interfiere ou perturba á 
explotación portuaria estas dúas previsións finalistas do Plan Xeral, onde nin tan sequera se 
establecen actuacións concretas, con programación temporal, senón que se remitiron á 
modificación do Plan Especial.  
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A potestade de planeamento que teñen atribuida os Concellos (art. 25 LBRL) e que dimana 
directamente do art. 137 da Constitución, non pode ser coartada ou eliminada pola Autoridade 
Portuaria de Vigo.  
 
Tampouco se entende en qué medida o soterramento da avenida Orillamar vai a afectar ás 
competencias estatais en materia de puertos, de maneira que perturbe o funcionamento normal 
da actividade de explotación do porto de Vigo. Outra cousa sería que se eliminasen os accesos 
ao porto, que se establecesen medidas que imposibilitasen os modos de transporte (marítimo, 
ferroviario ou por estrada) o normal intercambio de mercancías ou pasaxeiros, do barco ou aos 
outros xeitos de transporte. Pero si se mantén en superficie unha rúa ou debe soterrarse por 
razóns do tráfico urbano así como por outras consideracións propias do urbanismo sostible e do 
medio ambiente urbano, nin afectan á actividade portuaria nin resultan admisibles no noso 
ordenamento xurídico. 
 
Elo sen prexuízo de que ademáis en data recente a Autoridade Portuaria presentou nos medios 
de comunicación unha proposta de ordenación que reproduce (sen entrar a xulgar a 
formalización da proposta) os criterios básicos apuntados polo PXOM. E a mayor abundamento 
en datas aínda mais próximas asinou coa Consellería de Política Territorial un convenio para 
executar precisamente ese soterramento da avda. de Orillamar, aceptando polo tanto esta 
proposta do Plan Xeral.   
 
 

6.2.7.6. INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO DA CONSELLERÍA DE 
CULTURA do  de xaneiro de 2007. 

 
 
Este Informe foi emitido extemporáneamente, despois de transcorridos mais de seis meses trala 
súa solicitude, tempo que excede en moito os prazos legais para a súa emisión, polo que 
“poderá non ser tido en conta ao adoptar a correspondente resolución”, como dispón 
expresamente o art. 83.4 Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (LRXA-PAC). 
 
O informe condiciona o seu sentido favorable á introducción no documento de aprobación 
definitiva do PXOM das correccións que se derivan das consideracións que nel se conteñen.  
 
Por mor dunha maior claridade optase por reproducir integramente o anexo con indicación da 
resposta que se da no presente documento do PXOM as observacións que se fan en dito 
informe: 
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ANEXO AO INFORME DA DIRECCIÓN XERAL SOBRE O PLAN XERAL DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL, FASE 6ª, APROBACIÓN PROVISIONAL  DO CONCELLO 
DE VIGO (PONTEVEDRA) 

 
DENDE O PUNTO DE VISTA ARQUITECTÓNICO: 

 

Consideracións e fundamentos técnicos: 

 

No referente á NORMATIVA XERAL: 

PRIMEIRO 

No capítulo 8.3 PROTECCION DO PATRIMONIO EDIFICADO, no artigo 8.3.2 establécese 
“...elementos ou conxuntos que estean suxeitos a protección integral, para os que o uso 
permitido será o actualmente existente....”, maila limitación debe restrinxirse ao establecemento 
de usos non compatibles coa protección do inmoble, e permitir outros sempre que contribúan á 
conservación do elemento catalogado. 

SEGUNDO 

No referente ás normas xerais de uso, deberanse facer as seguintes matizacións: 

No Capítulo 5.7 Uso Garaxe e aparcamento,nos artigos 5.7.5 e seguintes, onde se refiren os 
estándares de dotación de prazas de aparcamento, debería matizarse, que o seu cumprimento 
poderá eximirse naqueles edificios nos que polas súas características de protección non se podan 
levar a cabo as devanditas reservas. 

TERCEIRO 

No Capítulo 6.10 Condicións Estéticas, no seu Art. 6.10.2 Aplicación, establécese, para 
calquera intervención en edificios sometidos a algún tipo de protección, o preceptivo informe 
favorable dos técnicos municipais responsables, mais tamén o necesitarán do órgano competente 
da Consellería de Cultura, conforme ao establecido nos artigos 37, 52 e 54 da Lei 8/95 do 30 de 
outubro, do Patrimonio de Galicia. ESTAS MODIFICACIÓNS LEVÁRONSE A CABO. 

 

No referente á ORDENACIÓN: 

PRIMEIRO 

No contorno inmediato do Pazo da Pastora establécese unha nova ordenación que afecta ao 
contorno do ben, así mesmo delimítanse ámbitos de solo urbano non consolidado dos que se 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 641 -  
 

incorpora a ordenación detallada, rodeándoo de zonas verdes e deixándoo illado da trama 
urbana que o envolve actualmente. 

A ordenación deberá ter en conta a actuación nas zoas verdes que se configuran ao redor do 
Pazo, debendo cautelarse por esta Consellería o Proxecto de Urbanización destas áreas, de 
maneira que se produza unha continuidade entre o contorno actual de masa boscosa dos xardíns 
do Pazo, e as zoas verdes que se propoñen na nova ordenación, tendo en conta a natureza das 
novas vías que se planean ao redor do Pazo, debendo estas manter a súa escala con relación ao 
Pazo. 

Tamén se deberá ter en conta a minimización do impacto que puideran ocasionar as novas 
estradas de entrada a cidade, de maneira que afecten o menos posible o contorno do Pazo, 
téndose en conta para todo isto, que non debe entenderse o Pazo coma un feito autónomo, se 
non coa conservación do seu contorno e dos seus valores ambientais.  

Así mesmo, na medida do posible sería recomendable reducir a dimensión do corpo da 
edificación da P1M1 máis próximo ao pazo, así coma reducir  a ocupación baixo rasante no 
fronte de dito corpo de edificación facéndoa coincidir coa aliñación para permitir a plantación 
de arborado entre este e o pazo. ESTA OBSERVACIÓN É REFERIDA Á ORDENACIÓN 
DETALLADA DA APR A-4-13 PASTORA-CARMEN, E AS MODIFICACIÓNS 
REQUERIDAS FORON LEVADAS A CABO. 

SEGUNDO 

No contorno do parque de Castrelos (declarado BIC), non se detalla a ordenación. Aínda así, os 
parámetros establecidos nas fichas supoñen unha drástica modificación do contorno tanto do 
parque coma da igrexa románica de Castrelos, polo que se debería propor unha nova ordenación 
máis harmónica co conxunto e os bens culturais, entendéndose particularmente preocupantes as 
condicións urbanísticas establecidas para: 

APR A-4-53, situada na beira norte do parque, dentro do seu ámbito de protección, entre o río 
Lagares e a avenida Arquitecto Palacios, que se atopa a mesma cota que o parque e rodeada de 
zonas verdes, tanto as do propio parque como as que se propoñen na APR A-4-54, procedendo a 
transformar unha zona de vivenda unifamiliar de baixo mais unha planta nun área con catro 
alturas que aparecen na ficha, o que se considera que incide de forma desfavorable e non 
compatible coa protección do patrimonio cultural. Entendendo que coa súa incorporación como 
espazo libre e zoa verde e anexionándose ao Parque de castrelos produciría unha posta en valor 
da zoa e do elemento a protexer, podéndose asignar a edificabilidade posible de esa zoa a outro 
ámbito de ordenación. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO ELIMINANDO A 
APR A-4-53 QUE PASA A INTEGRARSE NUN ÚNICO AMBITO DE SUNC COAS 
PRÓXIMAS APR A-4-54, A-4-55, A-4-56, E A-4-57, FIXANDO O ACTUAL ÁMBITO 
DA A-4-53 COMO SISTEMA XERAL DE ZONAS VERDES INCLUIDO NA NOVA 
APR A-4-57 CASTRELIÑOS. 

APR A-4-59, situada na beira Este entre o núcleo tradicional de Castrelos, onde se atopa a 
igrexa románica, e o camiño Corredoura, en relación directa co xardín do Pazo Quiñones de 
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León. Neste ámbito a edificación non debería ter presenza dende o xardín, pudendo fusionarse 
coa APR A-4-62 e trasladando a maior parte da súa carga edificatoria a esta última e mantendo 
así a relación visual da igrexa de Castrelos e o xardín. E nesta mesma liña cabería incluír no 
ámbito da APR A-4-59 as parcelas do camiño Corredoira que agora figuran como solo urbano 
consolidado con ordenanza de edificación unifamiliar. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE 
A CABO NOS TERMOS PLANTEADOS NO INFORME. 

Ademais, calquera intervención nestas áreas requirirá autorización expresa da Consellería de 
Cultura, ao encontrarse dentro do contorno do BIC, e non acadar o presente documento a 
definición suficiente ou a súa ordenación detallada que permita valorar a súa incidencia 
concreta. 

TERCEIRO 

No que se refire ás áreas que conteñen ordenación pormenorizada, debemos facer as seguintes 
matizacións: 

APR A-4-29, no que afecta ao elemento catalogado A-160, Conxunto Parroquial de Santa 
Cristina de Lavadores, cun nivel de protección integral, e ao ámbito de protección establecido 
no propio Plan. Na traza da rúa denominada A, na ordenación detallada, cara a fachada sur da 
igrexa, a devandita rúa invade o actual adro da igrexa, debéndose facer un muro para o soporte 
do propio adro, debido a diferenza de cota que se establece entre a rúa e o adro. Esta actuación 
desvirtúa o elemento, ao atoparse actualmente sobre unha meseta natural do propio terreo, 
recomendándose as seguintes posibilidades: modificar o trazado da rúa, desprazándoa cara o sur 
para que non incida sobre o adro, ou ben procedendo á supresión da rúa se fose posible. ESTA 
MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

 

No referente ao CATÁLOGO: 

PRIMEIRO 

No Catálogo de Edificios, Bens e Elementos Protexidos, no punto 3.3 CONTORNO DOS 
BENS DE INTERESE CULTURAL (BIC), no que se define o contorno dos BICs, mestúranse 
as delimitacións de BICs e as de elementos catalogados, debéndose corrixir e establecer as 
diferentes delimitacións en función dos diferentes graos de protección, así como as súas 
condicións particulares. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

SEGUNDO 

Asemade, estes límites deberán aparecer reflectidos nas fichas do catálogo, así coma tamén 
deberán aparecer reflectidos os límites nos planos de ordenación, todos os elementos 
catalogados deberían ter unha delimitación, aínda que se poderían exceptuar en determinados 
casos nas áreas urbanas, se a súa protección queda condicionada soamente a súa parcela, e 
mailas condicións da súa ordenanza así o permite. GRAFITARONSE OS CONTORNOS DE 
PAZOS E IGREXAS PARROQUIAIS TAL COMO SE ACORDOU. 
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TERCEIRO 

Neste mesmo punto establécense tamén as autorizacións necesarias en materia de protección do 
patrimonio e os órganos competentes aos que se lles haberá de solicitar, o que o igual que ocorre 
nos diferentes contornos de protección, a súa redacción non queda de todo clara. 

No caso dos BICs conforme establece o artigo 37 da Lei 8/95 de Patrimonio Cultural de Galicia 
establécese: “calquera intervención que se pretenda realizar nun Ben de Interese Cultural 
deberá ser autorizada pola Consellería de Cultura....” ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE 
A CABO. 

No caso do resto dos bens incluídos no catálogo, ao tratarse de bens incluídos no Inventario 
Xeral do Patrimonio de Galicia conforme á disposición adicional segunda da Lei 8/95 de 
Patrimonio Cultural de Galicia, conforme ao establecido no artigo 54 da devandita Lei no que se 
di que: “os bens inventariados....estarán baixo a responsabilidade dos concellos e da 
Consellería de Cultura, que deberá autorizar calquera intervención que os afecte”. ESTA 
MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

CUARTO 

No artigo 36 da Lei 8/95 de Patrimonio Cultural de Galicia establécese “Un inmoble declarado 
ben de interese cultural é inseparable do seu contorno. Non se poderá proceder ao seu 
desprazamento agás que resulte imprescindible por causa de forza maior ou interese social, 
logo de informe favorable da Consellería de Cultura; neste caso, será preciso adoptar as 
cautelas necesarias naquilo que poida afectar ao solo ou ao subsolo. Para a consideración de 
causa de forza maior ou de interese social, será preceptivo o informe favorable de polo menos 
dúas das institucións consultivas previstas nesta lei.”  A estes efectos no Catálogo de Edificios, 
Bens e Elementos Protexidos, no punto 3.4.1 PROTECCION INTEGRAL, debería establecerse 
por defecto a súa non-trasladabilidade, así coma cando se refire a hórreos ou canastros de máis 
de cen anos, declarados BICs polo Decreto 449/1973, como establece o propio catálogo no seu 
punto 3.2 c), coma cando se refire aos cruceiros, cruces e petos de ánimas de máis de cen anos, 
declarados BICs polo Decreto 571/1963, como establece o propio catálogo no seu punto 3.2 b), 
polo tanto todos estes elementos en tanto que declarados BICs non son trasladables salvo nos 
casos establecidos no artigo 36 da lei 8/95. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

Así mesmo, no resto de elementos catalogados e elementos etnográficos, o criterio xeral cara a 
súa protección será a súa conservación no estado e localización actuais e non-trasladabilidade, 
salvo previa xustificación e informe favorable da Consellería de Cultura. ESTA 
MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

QUINTO 

No Catálogo de Edificios, Bens e Elementos Protexidos, no punto 6.3 GRAO 3º PROTECION 
AMBIENTAL ESPECIFICA, no grao A1, permítense obras de ampliación cunhas determinadas 
condicións, no grao A2 as ampliacións poden dar lugar a aumento de ocupación en planta 
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visible desde espazos públicos, no grao A3 permítense obras de ampliación con aumento de 
altura pero sen aumento de ocupación visible desde espazos públicos, no grao A4 poderanse 
admitir ampliacións en altura e ocupación e no grao A5 admitirase tamén o derribo se se garante 
a obriga do seu traslado e reconstrución. Con respecto a todas estas ampliacións, recordar que 
calquera intervención sobre destes elementos pertencentes ao catálogo requirirán informe 
favorable da Consellería de Cultura. 

SEXTO 

No que se refire ao Catálogo de Edificios,Bens e Elementos Protexidos, atópanse as seguintes 
discrepancias con respecto a cada unha das seguintes fichas: 

Ficha A-005: establécese un nivel de protección ambiental 2, que permite o aumento de 
ocupación en planta visible dende a vía pública, o que vai permitir o peche dos balcóns, 
elementos característicos da fachada do edificio, polo que se consideraría máis apropiado un 
grado de protección ambiental 1, ampliacións non visibles dende espazos públicos. ESTA 
MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

 

Ficha A-033: establécese un nivel de protección ambiental 4, que permite calquera aumento de 
altura, mais neste edificio, deberíase establecer de antemán como se realizaría a antedita 
ampliación, e cales serían as limitacións a establecer, de maneira que o edificio non perda a súa 
condición de pavillón. Non obstante este edificio atópase nun área remitida a un planeamento de 
protección posterior no que se deberán establecer as condicións anteriormente descritas. ESTA 
MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

Ficha A-051: establécese un nivel de protección ambiental 1, mais trátase dunha vivenda 
tradicional, e como se establece na propia normativa do catálogo estas haberán de contar cunha 
protección estrutural. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

SETIMO 

En tódolos edificios, e elementos do Catálogo de Edificios, Bens e Elementos Protexidos 
sometidos a un nivel de protección ambiental de grao 5, nos proxectos de desenrolo sobre estes 
elementos deberase xustificar de forma motivada a súa trasladabilidade, especificando a onde se 
vai facer o traslado, a forma do mesmo e os elementos de maior importancia a conservar. De 
tratarse de elementos incluídos nunha área de planeamento remitido, ordenada xa polo propio 
PXOM ou non, deberase, en todo caso, tentar de integrar o ben catalogado dentro da nova 
ordenación, xustificándose de forma motivada a imposibilidade de dita integración. Tendo en 
conta que todas estas consideracións se deberán reflectir nos proxectos correspondentes que 
deberán ser autorizados pola consellería de cultura.  ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A 
CABO.   

OITAVO 
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No que se refire ao Catálogo de Edificios, Bens e elementos Protexidos, deberían incluírse polo 
menos os índices dos elementos que forman parte dos catálogos dos planeamentos vixentes que 
se incorporan ao PXOM, incluíndo a información relativa ao número de plano onde se atopan, o 
seu nivel de protección, o tipo de elemento, a súa denominación, a parroquia e mailo lugar onde 
se atopan, aos efectos dunha máis fácil localización de tódolos bens do catálogo. ESTA 
MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

NOVENO 

No que se refire á incorporación ao catálogo dos bens de etnografía do Catálogo de Bens de 
Caracter etnográfico, consultado esta na internet, segundo as instrucións feitas pola propia 
Xerencia de Urbanismo, as súas fichas carecen da información completa, recomendándose a súa 
actualización cunha ficha semellante as do resto do catálogo do PXOM.  

 

No referente aos ERROS ATOPADOS: 

PRIMEIRO 

No Catálogo de Edificios, Bens e Elementos Protexidos, no punto 3.2 BENS DE INTERESE 
CULURAL (BIC), débense relacionar correctamente os citados BICs declarados, eliminando os 
que unicamente foron obxecto dun expediente de incoación xa caducado, como é o caso dos 
apartados d) Igrexa parroquial de Santiago de Bembrive, k) Antiga estación do Ferrocarril e l) 
Antigo Pazo de Xustiza e Cárcere. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

SEGUNDO 

Atópase unha discrepancia na ficha A-175 do Catálogo, onde non coincide o ámbito dos planos 
de ordenación co plano da ficha. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

 

DENDE O PUNTO DE VISTA ARQUEOLÓXICO: 

 

Tendo en conta que os elementos do patrimonio arqueolóxico deben ser obxecto de especial 
protección no planeamento urbanístico, dado o seu carácter de ben escaso non renovable e a súa 
consideración de ben de interese público, sendo necesario adecuar a súa inclusión na normativa, 
catálogo e planos de ordenación, mediante traballos específicos sobre estes bens a incluír no 
PXOM, é necesario salientar ós datos xerais do documento en relación ó patrimonio 
arqueolóxico que será necesario modificar ou clarexar 

 

I.- Normativa urbanística.- A normativa de protección do patrimonio arqueolóxico deberá 
establecer ordenanzas específicas para a protección destes elementos do patrimonio cultural e do 
seu contorno, segundo a súa categoría de protección, natureza e grao de conservación, 
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establecendo as actuacións e usos permitidos e prohibidos nesas áreas de protección, as 
actuacións preventivas e, no seu caso, as solucións técnicas, financeiras e de xestión para 
garantir a súa conservación.  

No documento de referencia a normativa de protección do patrimonio arqueolóxico aparece 
reflectida no Título VIII Capítulo 8.5, Protección do Patrimonio Arqueolóxico, e no Título XII 
Capítulo 12.8. Réxime especial dos espazos arqueolóxicos, en ambos capítulos remite á 
regulación contemplada no Título II do Catálogo. Esta regulación é de aplicación ós xacementos 
e ó seu contorno, e establece tanto as normas xerais coma as de aplicación individual previstas 
para cada clase de solo e grao de protección.  

Hai que sinalar que a súa redacción é confusa e contraditoria en relación coa protección do 
patrimonio arqueolóxico, máis se a poñemos en relación con outros artigos e ordenanzas que 
figuran nesta normativa urbanística, polo que ó marxe da necesidade da súa revisión xeral cara a 
face-la clara, comprensible, e que garanta a protección efectiva do patrimonio arqueolóxico, 
vamos a tratar os aspectos que nos parecen máis dubidosos e que sería necesario corrixir no 
documento.  

 

a. En relación á clasificación do solo. Con carácter xeral, ós xacementos arqueolóxicos, bens 
sometidos a un réxime especial de protección incompatible coa súa transformación, deberán 
clasificarse coma Solos Rústicos de Especial Protección de interese arqueolóxico, de acordo có 
sinalado no artigo 32 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección 
do medio rural de Galicia, coas modificacións derivadas da Lei 15/2004, do 29 de decembro. 
Asemade, e tendo en conta ás características propias do patrimonio arqueolóxico coma ben 
escaso, fráxil e non renovable, nas áreas definidas coma de Protección Integral non deberá 
superpoñerse ó solo rústico de protección arqueolóxica outras categorías de solos que resultan 
incompatibles coa propia protección do elemento arqueolóxico, coma a de Solo Rústico de 
Protección Forestal, optándose en incluílo na categoría que polas súas características lle outorga 
maior protección (art.32.3 da Lei 9/2002). SUPERPUXÉRONSE AS DÚAS PROTECCIÓNS 
NOS SOLOS RÚSTICOS, DEBENDO PRIMAR NO MOMENTO DA SUA 
APLICACIÓN A MÁIS RESTRICTIVA E FAVORABLE AOS BENS PROTEXIDOS, 
XA FOSEN NATURAIS OU CULTURAIS. 

En relación cós xacementos que se atopan en ámbitos pendentes de desenvolvemento, ó marxe 
do disposto no art. 32.4 da Lei 9/2002, de manterse a consideración dos xacementos coma 
Zonas Verdes e Sistemas de Espazos Libres, deberá aplicarse á Área de Protección Integral e o 
seu contorno inmediato, un tratamento axeitado de cara a protexer, conservar e acrecentar os 
valores propios do patrimonio arqueolóxico, porén a súa ordenación detallada quedará pendente 
da execución dun estudio arqueolóxico previo para a súa definición e, as posibles construcións e 
instalacións que se puideran autorizar, deberán ter en conta as normas de adaptación ó ambiente 
có obxecto de harmonizar có elemento protexido e non perturbar a súa contemplación. Nos 
solos urbanos non consolidado deberán terse en conta as mesmas consideracións sinaladas neste 
parágrafo. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 
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No artigo 1 do Título II sinala que nos ámbitos de solo urbano, urbanizables e de núcleo rural, 
as medidas de protección do patrimonio arqueolóxico haberán de superpoñerse ás que se fixen 
para as respectivas zonas de ordenanza. No desenrolo das ordenanzas específicas de protección 
de patrimonio arqueolóxico, Sección 2ª do Título II, e sobre todo en relación ós usos nos 
ámbitos de protección integral, esta redacción é confusa, contraditoria e incompatible coa 
protección do patrimonio arqueolóxico. Non é viable a posibilidade de usos construtivos e das 
condicións de edificabilidade xenericamente sinaladas nos artigo 9.2 e 10.1, en ámbitos 
definidos coma de Protección Integral destinados, nos propios artigos, á conservación, 
protección, consolidación e posta en valor do patrimonio arqueolóxico e do seu contorno 
inmediato. Por elo será necesario redactar unha ordenanza específica do patrimonio 
arqueolóxico situado en esta clase de solo que permita unha xestión axeitada do mesmo có 
obxecto de primar a súa protección, conservación e posta en valor sobre as materializacións 
urbanísticas previstas nas ordenanzas correspondentes. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE 
A CABO, DANDO LUGAR Á REDACCIÓN DUN ARTIGO ESPECÍFICO NA 
ORDENANZA. 

 

b. En relación cos usos. Nos bens incluídos no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural tan só 
se permitirán obras tendentes a súa conservación e posta en valor, e o seu uso quedará 
subordinado a que non se poñan en perigo os valores que aconsellen a súa conservación e 
calquera intervención que se pretenda realizar deberá ser autorizada pola Consellería de Cultura 
e Deporte (art.33, 37, 43, 44, 52 e 54 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural 
de Galicia). ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

As obras autorizables, segundo a clasificación do solo, nos contornos ou área de protección dos 
integrantes do Inventario quedarán cauteladas polo informe previo do organismo competente da 
Consellería de Cultura e Deporte, informe que terá carácter vinculante respecto ós usos e, no seu 
caso, ás condicións físicas (estéticas e volumétricas) que sexan requiridas ás construcións e usos 
para garantir á harmonización coas características ou valores dos bens a protexer. 

Neste contexto, de usos e condicións de edificabilidade, o documento contempla, nas diversas 
ordenanzas do PXOM, usos que non son compatibles, incluso conceptualmente, có disposto na 
normativa patrimonial de aplicación. Coma exemplos, que precisan da súa  modificación, 
debemos sinalar as seguintes: 

Nas ordenanzas que regulan os solos urbanos, urbanizables e de núcleo rural permítense usos 
incompatibles coa conservación, protección, consolidación e posta en valor do patrimonio 
arqueolóxico establecido nos parágrafos dedicados ós usos nas áreas de protección integral 
definidas nas ordenanzas específicas de protección (9.2 e 10.1). Por isto en todas ás ordenanzas 
do PXOM que regulen ámbitos con espazos suxeitos a protección arqueolóxica así como nas 
normas xerais de protección do patrimonio arqueolóxico será necesario incorporar un artigo no 
sentido de que nos ámbitos de protección arqueolóxica se poderá permitir o uso e 
aproveitamento do subsolo unicamente no caso de que se constate, a través dunha actuación 
arqueolóxica debidamente autorizada, a inexistencia de restos arqueolóxicos, ou ben si se 
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puidese autorizar a súa escavación, tendo en conta que primará, en todo caso, a conservación 
física do patrimonio arqueolóxico, polo que se potenciarán as solucións técnicas de cimentación 
que afecten o menos posible ós restos arqueolóxicos. Así mesmo nas áreas de cautela destes 
elementos deberá terse en conta que os usos non incidan negativamente na conservación ou 
visualización do ben. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

Deberá modificarse a redacción proposta para o artigo 9.2, condicións para a Área de Protección 
Integral dos Bens de Interese Cultural, considerando que calquera intervención que se pretenda 
realizar deberá ser autorizada pola Consellería de Cultura e Deporte. ESTA MODIFICACIÓN 
LEVOUSE A CABO. 

No parágrafo 3 do artigo 9.2 se sinala que en solos de desenvolvemento poderanse permitir 
axardinamentos sempre que non couten ou danen o ben catalogado. Nas ordenanzas relativas á 
Sistemas de Espazos Libres e Zonas Verdes (Capítulo 7.3), se establecen ás condicións e 
características que deberán ter estes espazos, permitindo incluso a execución de aparcamentos e 
instalacións. Hai que recordar que as actuacións nos xacementos arqueolóxicos, suxeitas á 
protección integral, atópanse reguladas e definidas na lexislación vixente en materia de 
arqueoloxía, non existindo ningunha dedicada a “axardinamentos” ou “aparcamentos”, en todo 
caso serán labores de protección, consolidación e restauración arqueolóxica, entendidos como as 
intervencións en xacementos arqueolóxicos encamiñadas a favorecer a súa conservación e que, 
en consecuencia, permitan o seu gozo e faciliten o seu acrecentamento, segundo sinala o artigo 
57 da Lei 8/1995, de 30 de outubro, de Patrimonio Cultural de Galicia. ESTA 
MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

Deberá modificarse a Sección 3ª aparcamentos públicos, que establece este uso nos espazos 
públicos, incluso nos suxeitos a protección integral. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A 
CABO. 

 

c. En relación á tramitación. Na tramitación xeral fixada no artigo 7 do Título II, se establece 
que calquera tipo de planeamento de desenvolvemento, solicitude de licenza o actuación que 
implique movemento de terras nas zonas de cautela deberán ser remitidos a esta Consellería 
acompañadas dun informe urbanístico, cunha valoración sobre a viabilidade das solicitudes e 
condicións das mesmas, e un proxecto de actuación arqueolóxica, xa tipificado nas “ordenanzas 
específicas”, cara a informar o proxecto de obras e autorizar no seu caso o proxecto 
arqueolóxico. Cara a evitar contradicións, o sinalado na última frase do punto 7.3, debe 
indicarse coma unha previsión e sen prexuízo que a Consellería de Cultura e Deporte á vista da 
solicitude e da documentación existente poderá informar e definir outro tipo de cautela 
arqueolóxica da xa establecida nas ordenanzas específicas.  

Neste punto é necesario recordar que nos ámbitos de solo urbano consolidado onde existen 
xacementos arqueolóxicos, coma o da Rúa Pontevedra-Arenal (GA36057083), sería 
conveniente redactar unha ordenanza específica de protección onde, de xeito previo á 
presentación de calquera proxecto de obra que se pretenda executar, se levara a cabo unha 
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actuación arqueolóxica de carácter previo que permitise avaliar a fertilidade arqueolóxica do 
soar ou espazo público, e avaliase o tipo de uso que podería materializarse tendo en conta a 
necesidade de primar á protección e conservación do patrimonio arqueolóxico. ESTA 
MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

Asemade, no contexto das tramitacións, ó artigo 8 do Título II, sinala que ó arqueólogo/a 
municipal poderá informar sobre a posibilidade de modificar ó tipo de actuación arqueolóxica 
establecida nas ordenanzas específicas, excepto no ámbito I-1. Circunstancia viable sempre que 
a modificación sexa previamente autorizada pola Consellería de Cultura e Deporte e tendo en 
conta que as actuacións arqueolóxicas do técnico municipal tamén requiren da autorización do 
órgano competente da Consellería de Cultura e Deporte. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE 
A CABO. 

 

d. En relación ás denominadas “ordenanzas específicas “. Nas ordenanzas específicas de 
protección do patrimonio arqueolóxico, Sección 2º, se especifican os graos de protección: Grao 
I, Grao II e Grao III. Nos dous primeiros distingue dous ámbitos de protección, a área de 
protección integral, coa regulación especial en solo rústico que se regula no Capítulo 12.8; en 
solo urbano consolidado e núcleo rural coas características propias das ordenanzas 
correspondentes, e en solos pendentes de desenvolvemento urbanístico estás áreas se incorporan 
no sistema local ou xeral de espazos libres, e as áreas de respecto, onde distingue o contorno de 
BIC (I-2) e área de respecto (II-2), establecendo un Grao III para ámbitos de referencias e 
indicios. 

Nos ámbitos suxeitos á protección integral no Grao I deberá manterse unicamente ó parágrafo 
primeiro do punto 3 do artigo 9.2, así como deberá eliminarse o punto 5 do artigo 9.2, dado que 
ás actuacións nos BICs deben ser autorizadas polo organismo competente e de forma xeral non 
se poden permitir actuacións edificatorias que poñan en perigo os valores do Ben, salvo as 
encamiñadas a súa protección, conservación e posta en valor. Estas áreas se rexeran pola 
lexislación específica do patrimonio cultural, tendo en conta que a súa declaración afecta tanto o 
solo coma o subsolo (artigo 8, apartado 5, da Lei 8/1995, do 30 de outubro,  do Patrimonio 
Cultural de Galicia). ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

En relación ó Grao II-1, Protección Integral, non é correcto nin coherente, dende o punto de 
vista da protección do patrimonio arqueolóxico, permitir usos construtivos, e polo tanto que 
implican un alto risco de alteración do xacemento en ámbitos definidos coma de protección 
integral. Por elo retomamos o sinalado arriba no sentido de redactar unha ordenanza específica 
do patrimonio arqueolóxico situado en esta clase de solo que permita unha xestión axeitada do 
mesmo có obxecto de primar a súa protección, conservación e posta en valor sobre as 
materializacións urbanísticas previstas nas ordenanzas correspondentes. SUPERPUXÉRONSE 
AS DÚAS PROTECCIÓNS NOS SOLOS RÚSTICOS, DEBENDO PRIMAR NO 
MOMENTO DA SUA APLICACIÓN A MÁIS RESTRICTIVA E FAVORABLE AOS 
BENS PROTEXIDOS, XA FOSEN NATURAIS OU CULTURAIS. 
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En relación ó ámbito definido coma de Contorno de BIC (I-2) e de Respecto (II-2) este deberá 
grafarse en todos los planos de ordenación, incluso nos ámbitos urbanos, de núcleo rural e 
urbanizables. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

Ademais dos bens incluídos no Catálogo coma xacementos arqueolóxicos, é conveniente indicar 
que calquera ben do patrimonio histórico ou etnográfico incluído neste Catálogo susceptible de 
ser estudado con método arqueolóxico forma parte deste patrimonio arqueolóxico, polo que na 
realización de obras nestes elementos do patrimonio cultural e no seu contorno poderá ser 
necesaria a realización dunha actuación arqueolóxica previa ou simultánea as obras que garanta 
a protección e conservación de posibles restos arqueolóxicos. Por elo na normativa deberá 
constar ós elementos do Catálogo do PXOM  ós que se lle aplica esta cautela. ESTA 
MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO DE FORMA XENÉRICA NA ORDENANZA. 

 

II.- O Catálogo.- O Catálogo do patrimonio arqueolóxico se recolle no TOMO VI Catálogo de 
edificios, bens e elementos protexidos. Fichas de Catálogo (Volume II), e nel figuran fichas 
individualizadas dos elementos do patrimonio arqueolóxico (GA36057001 a 155, e ACH1 a 32), 
ademais figuran seis xacementos correspondentes ó Concello de Mos, por estar afectado parte 
do seu contorno de protección dentro dos límites do concello de Vigo, aínda que non se inclúe 
ficha dos mesmos. 

Hai que sinalar que no Inventario de xacementos arqueolóxicos que obra nesta Dirección Xeral  
figuran o Petroglifo da Valgada da Fonte do Sapo (GA36057156) e o Petroglifo de Peneites 
(GA36057157), ambos na parroquia de San Salvador de Coruxo, que deberán incorporarse ó 
documento. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

Asemade deberán ser incluídos os xacementos limítrofes pertencentes os concellos de 
Redondela, Nigrán e Mos sinalados no informe desta Consellería remitido con anterioridade, e 
onde se ve afectado ó seu ámbito de protección. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A 
CABO. 

Nas Fichas se relacionan unha serie de datos relativos ó xacemento, entre eles a ordenanza de 
aplicación, que deberá axustarse ás modificacións que se sinalan neste informe; por exemplo 
non pode figurar como ordenanza de aplicación sobre a área de protección integral dun 
xacemento á correspondente á categoría de Protección Forestal (valga de exemplo ás fichas 93, 
94 e 95). SUPERPUXÉRONSE AS DÚAS PROTECCIÓNS NOS SOLOS RÚSTICOS, 
DEBENDO PRIMAR NO MOMENTO DA SUA APLICACIÓN A MÁIS RESTRICTIVA 
E FAVORABLE AOS BENS PROTEXIDOS, XA FOSEN NATURAIS OU CULTURAIS. 

Asemade nas fichas figuran as delimitacións propostas, tanto a da área de protección integral 
como á de respecto. A grafía das mesmas non se corresponde coa dos planos de ordenación, 
circunstancia que deberá corrixirse có obxecto de evitar confusións. Asemade deberá grafarse o 
grado de protección de cada ámbito. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 
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En relación ás áreas de protección é necesario sinalar que en moitos dos xacementos estes 
ámbitos non semellan axeitados de cara á protección dos mesmos, tanto no que respecta a Área 
de Protección Integral coma á Área de Respecto. De feito en moitos xacementos a área de 
respecto semella máis unha liña testimonial que unha realidade pensada e avaliada dende una 
perspectiva arqueolóxica e patrimonial.   

Neste punto é necesario recordar que para a definición do contorno de respecto dos bens de 
patrimonio arqueolóxico, se deberá ter en conta para o seu estudo e documentación, unha franxa 
cunha profundidade medida dende o vestixio máis exterior do ben que se protexe de 200 metros, 
que os traballos de delimitación específica permitirán adaptar segundo ás características 
arqueolóxicas, patrimoniais e urbanísticas do elemento e do seu contorno. Asemade, semella 
que non se tivo en conta, sobre todo no que respecta ó ámbito de cautela, ás delimitacións 
realizadas no ano 1994 polos arqueólogos D. Javier Luaces Anca e Dª. Cristina Toscano 
Novella froito do Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura e ó Concello de 
Vigo có obxecto de completar ó Inventario de xacementos arqueolóxicos dese Concello para a 
súa inclusión no planeamento urbanístico. LEVOUSE A CABO UNHA REVISIÓN 
EXHAUSTIVA DA DELIMITACIÓN DA PRÁCTICA TOTALIDADE DOS 
XACEMENTOS, AMPLIANDO O SEU CONTORNO DE ACORDO CO XEFE DE 
SERVIZO DE ARQUEÓLOXÍA DA DELEGACIÓN PROVINCIAL. 

Coma exemplos, entre moitos, nos que é necesario unha revisión e ampliación das áreas de 
cautela podemos sinalar os seguintes; 

En xacementos coma o da Rúa Pontevedra-Arenal (GA36057083) deberíase ter en conta os 
resultados das últimas actuacións arqueolóxicas, que podería motivar a ampliación das áreas de 
protección do xacemento. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

O Castro das Hortas (GA36057080), deberá delimitarse de xeito axeitado a área de protección 
integral, dado que, sobre todo ó Oeste, semella escasa e non abrangue todo o xacemento. ESTA 
MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

Monte do Castro (GA36057067), a área de respecto semella excesivamente escasa, a penas 25 
m, na zona SSE. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

Castro de Estea (GA36057042), a área de respecto é moi escasa na zona SO. ESTA 
MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

Achado de Bouzas (ACH-5,C.005), deberá terse en conta ós resultados das actuacións 
arqueolóxicas realizadas e considerar ó ámbito coma xacemento, polo que deberá  ampliarse a 
área de protección cara o S. ESTA MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

 

III.- Os Planos.- No mesmo documento de Normativa se incumpre o parágrafo terceiro do 
artigo 2 do citado Título II do Catálogo onde se sinala que a delimitación concreta de cada unha 
das áreas de protección figura nos planos de ordenación do PXOM. Os planos de ordenación 
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non reflexa todas ás areas de cautela polo que deberán incorporarse en toda á planimetría 
urbanística. ESTA DEFICIENCIA FOI SOLVENTADA. 

 

Nos planos de ordenación a escala 1/5.000 non se identifican os bens arqueolóxicos incluídos no 
Catálogo, e nos planos de ordenación a escala 1/2.000 figuran practicamente a totalidade dos 
elementos do patrimonio arqueolóxico, excepto o ACH20 así coma os xacementos das Illas Cíes 
e o resto dos elementos indicados no presente informe. Polo que deberán corrixirse as 
deficiencias e incorporarse todo o sinalado ó conxunto de planos do PXOM. ESTA 
MODIFICACIÓN LEVOUSE A CABO. 

 

Con carácter xeral nestes planos aparecen os xacementos arqueolóxicos cunha área de 
protección integral, delimitados cunha grafía de liña continua de puntos acompañado co código 
GA do xacemento, e a súa área de respecto cunha liña de guións e puntos que se sobrepón o solo 
rústico. No resto de solos non aparece grafada a Área de Respecto. Asemade en ningunha 
planimetría se sinala ó grao de protección. Por elo será necesario que se incorporen todos ós 
elementos do Catálogo ós planos, que se grafen todas ás áreas de cautela sobre todo tipo de 
solos, e que se sinale o grao de protección de cada unha das áreas. AMBAS AS DÚAS 
MODIFICACIÓNS LEVÁRONSE A CABO. 

De feito, como sucede con relación á necrópole megalítica da Madroa protexida en grao III, 
pode confundirse coma área de respecto II-2 e incluso I-2. ESTA MODIFICACIÓN 
LEVOUSE A CABO. 

Nos xacementos localizados en solo rústico esta área integral se corresponde a Solo Rústico de 
Protección Especial Arqueolóxica. Neste sentido hai que dicir que a totalidade dos bens do 
patrimonio arqueolóxico que se localicen en Solo Rústico, e que non estean destruídos ou 
desaparecidos, a área de protección integral debería de corresponderse con esta categoría de 
solo.  

 

IV.- Problemática concreta dalgúns xacementos arqueolóxicos.- A modo de exemplo 
podemos sinalar o tratamento que o Plan establece para una serie de xacementos, entre outros 
moitos do Catálogo, que é necesario modificar: 

GA36057002: A ampliación da rúa prevista no PXOM (plano 3-O) destruiría o Ben de Interese 
Cultural, polo que haberá de ser modificada a aliñación do vial ou buscar outra solución. A 
DEFINICIÓN DE ALIÑACIÓNS, COAS CONSEGUINTES CESIÓNS  GRATUITAS 
AO CONCELLO POR PARTE DOS PARTICULARES AFECTADOS, NON SUPÓN A 
APERTURA AUTOMÁTICA DESE VIAL AO TRÁFICO RODADO NIN, MOITO 
MENOS, A DESTRUCCIÓN DO PETRÓGLIFO. 
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GA36057004: O ámbito do xacemento deberá clasificarse coma Solo Rústico de Protección 
Especial Arqueolóxica, asemade deberá suprimirse a ampliación da vía previsto, xa modificado 
con anterioridade a instancias da Delegación Provincial de Pontevedra da Consellería de Cultura 
e Deporte.  

GA36057025: Haberá que clasificarse a superficie que ocupa ó castro coma Solo Rústico de 
Protección Especial Arqueolóxica e modificarse o trazado do vía que prevé o PXOM (plano 11-
S), porque atravesaría pola metade do xacemento. A PREVISIÓN DE APERTURA DESTE 
VIAL FOI SUPRIMIDA. 

GA3657149: E incompatible coa protección do xacemento o trazado dunha vía pola ladeira 
oeste do Monte da Mina porque afectaría ao xacemento (castro e xacemento romano) alí 
existente, polo que deberá modificarse o trazado para que resulte compatible coa protección do 
ben.  
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6.2.8. CAMBIOS INTRODUCIDOS NO DOCUMENTO DE APROBACIÓN 

PROVISIONAL 

O Plan Xeral foi aprobado provisionalmente polo Pleno do Concello en data dezanove de maio 
de 2006 e remitido ás Administracións autonómicas competentes en materia de Urbanismo e 
Medio Ambiente.  

Logo desta remisión foi necesario a introducción dunha serie de correccións na documentación 
aprobada provisionalmente en base e a fin de: 

- Cumplimenta-la Orde de 19 de xaneiro de 2007, da Consellería de Política Territorial Obras 
Públicas e Transporte da Xunta de Galicia. 

- Atende-la Resolución de 10 de setembro de 2007, da Dirección Xeral de Desenvolvemento 
Sostible, pola que se establecen os requisitos para declarar a inviabilidade do sometemento do 
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vigo ós tramites previstos no artigo 7 da 
Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no 
medio ambiente. 

- Introdución do 40 % de vivenda protexida en tódolos ámbitos de Solo urbano non consolidado 
e de Urbanizable nos que resulte posible, obedecendo a unha decisión discrecional do novo 
goberno municipal conformado tralas eleccións de maio de 2007. 

- Introdución doutras derivadas do incorrecto reflexo gráfico ou formal do resultado do informe 
de alegacións, doutros erros detectados e dos escritos recibidos, dos cambios específicos 
derivados de notas e informes dos servizos técnicos municipais a respecto dás Áreas de 
Ordenación pormenorizada e das Ordenacións detalladas ou mesmo dos cambios derivados da 
contestación do Informe de Patrimonio Cultural (cambios que se detallan en capítulo seguinte). 

Acerca de se as últimas modificacións sufridas polo documento supoñen ou non un cambio 
substancial que obrigara a sometelo de novo a información pública, ou, sen supoñer aquel, 
esixiran algún trámite adicional. Fíxose chegar ao equipo redactor un informe realizado a tal fin 
polo catedrático de Dereito Administrativo D. Luciano Parejo Alfonso a solicitude do propio 
Concello de Vigo; informe que considera innecesario trámite adicional algún, e que, segundo 
afirmación desde a Xerencia de Urbanismo, incorporarase ao expediente administrativo de 
tramitación do PXOM.  

Xa que logo, o equipo redactor síntese relevado, aquí e agora, de desenvolver a súa opinión ao 
respecto, tendo en conta, ademais, que se trata dunha cuestión meramente procedimental -que, 
polo tanto, en principio nada ten que ver coa legalidade substantiva do documento que o equipo 
redactor elabora-, e que o Director da Área Xurídica, ao poñerse explicitamente a disposición do 
anterior e actual titular da Concellería de Urbanismo  para asistirlle tamén a este respecto en 
canto puidese solicitárselle, xa aludiu aos seus propios criterios sobre a cuestión.  
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A maior afondamento, e finalmente, terá que pronunciarse sobre o documento e a súa 
tramitación a Dirección Xeral de Urbanismo, a cal ten encomendada a responsabilidade do 
control de legalidade substantiva e procedemental no acto aprobatorio definitivo dos Plans 
urbanísticos de acordo co reparto constitucional de competencias na materia e a distribución de 
potestades entre Administración local e autonómica ao respecto, tal e como quedaron un e outra 
fixados polo Tribunal Supremo desde a súa sentenza de 13 de xullo de 1990. 

Descríbense e xustifícanse, puntualmente, a continuación as modificacións introducidas con 
estes motivos. 

 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 656 -  
 

6.2.8.1. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA ORDE DO 19 DE XANEIRO DE 

2007 SOBRE A APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN 

MUNICIPAL DE VIGO EMITIDA POLA C.P.T.O.P.T. 

PUNTO 3 DA ORDE DE 19 DE XANEIRO. AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

 
A Resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible recibiuse no Rexistro da 
Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo en data 13 de setembro de 2007; foi 
publicada no DOGA do vinteún do mesmo mes. 

A consignación dos cambios introducidos derivados do cumprimento da mesma, realízase en 
capítulo específico desta Memoria, nomeadamente, o 6.2.8.2. 

A xustificación e caracterización pormiudadas recóllense no Estudo de Sostibilidade Ambiental, 
Impacto Territorial e Paisaxístico (ESAITP), actualizado para o Documento de Aprobación 
definitiva, explicitamente nos capítulos que se referencian de seguido: 

o Capítulo 1, de Modificacións introducidas en cumprimento da Orde da Consellería de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transporte e da Resolución da Dirección Xeral de 
Desenvolvemento Sostible.  

o Capítulo 4, de Sostibilidade, subcapítulos de Compacidade e Estratexia do Programa. 

o Capítulo 10, de Plan de Seguimento da Sustentabilidade. 
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PUNTO 4 DA ORDE DE 19 DE XANEIRO. INFORME SECTORIAL: COSTAS 

 
Á vista do informe da Dirección General de Costas del Estado/ Informe de data 13 de xullo 
de 2006, corrixíronse os elementos que se citan a continuación dos seguintes documentos: 

 
-Liñas de deslinde e servidume nas follas 1-A y 1-B da serie 1 (1/5000); Liñas de dominio, 
servidume e ribeira do mar nas Illas Cíes,  segundo o deslinde aprobado en setembro de de 
2006, liñas nas follas 2-O da serie 2 (1/2000) e 2 da serie 1 (1/5000) na zona da ETEA. 

- Liñas de servidume da zona norte, oeste e suroeste  de A Guía, planos 2-N, 2-O y 3-N da serie 
2  e os correspondentes da serie 1, así como na zona de Alcabre planos 10-G y 10-H e os 
correspondentes da serie 1. 

- Identificación da liña de ribeira do mar na folla 9-H (Bouzas) e na Illa de Toralla, follas 15-B e 
15-C.  

-No ámbito de solo urbano non consolidado con ordenación detallada APR A-1-01, a zona de 
servidume afecta a un vial existente que se mantén sen alterarse na ordenación.  

-Corrixiuse a ordenación detallada, reflectindo correctamente a liña de servidume dos sector S-
14-R. O S-50-R, Cabo Estai Norte, finalmente, non se incorpora con ordenación no presente 
Documento. 

-En canto ao cumprimento do apartado 1.b) do artigo 30 da Ley de Costas, cómpre manifestar 
que a STC 149/1991, de 19 de xullo, estableceu con claridade que a competencia sobre a 
ordenación do territorio e a xestión da protección nas franxas de sevidume de costas é 
autonómica e non estatal, razón pola que este apartado do informe invade competencias non 
estatais. 

En todo caso, a edificabilidade media dos solos urbanizables correspondentes ao plan xeral en 
tramitación é de 0,630 m2c/m2s, presentando os sectores situados na franxa de 500 metros á que 
fai refeerncia o artigo 30 da Ley de Costas unha edificabilidade igual ou menor segundo se 
plasma no cadro que sigue. 
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SECTORES SITUADOS NA FRANXA COSTEIRA DE CINCOCENTOS METROS (500 M.) 

CLAVE NOME IEB STE/SD d1 STE/SB d2 
S-01-R ROTEA 0,630 0,594 0,036 0,630 0,000 
S-14-R FONTES-PERTEGUEIRAS 0,486 0,594 -0,108 0,630 -0,144 
S-31-R RIO 0,530 0,594 -0,064 0,630 -0,100 
S-37-I CARRASQUEIRA INDUSTRIAL 0,630 0,594 0,036 0,630 0,000 
S-50-R CABO ESTAI NORTE 0,430 0,594 -0,164 0,630 -0,200 
S-51-R CABO ESTAI SUR 0,500 0,594 -0,094 0,630 -0,130 
S-52-R MATOCA 0,400 0,594 -0,194 0,630 -0,230 
S-54-R SENRA  (OIA) 0,530 0,594 -0,064 0,630 -0,100 
S-55-R ESTOMADA 1 0,450 0,594 -0,144 0,630 -0,180 
S-70-R ORXAS 0,400 0,594 -0,194 0,630 -0,230 
S-74-R TARRÍO 0,600 0,594 0,006 0,630 -0,030 

 
IEB Índíce de edificabilidade bruta 
ste/sb  superficie teito/ superficie bruta 
d2 diferencia sobre media 

 

 

En atención ao Informe da Dirección Xeral de Urbanismo en materia de costas, data 
28/06/2006 (Os paréntesis fan relación dos puntos concretos do Informe) 

- (2) Completouse o deslinde nas Illas Cíes ( planos 1-A e 1-B, serie 1) 

- (3),(4),(5),(6),(13).- Sobre as observacións formuladas á  clasificación de solo na franxa de 
douscentos metros do límite interior da ribeira do mar, e a necesidade de solicitar a 
excepcionalidade prevista no artigo 32.2. da LOUG, elaborouse un documento específico 
denominado XUSTIFICACIÓN DA REDUCCIÓN  NA LIÑA DE SOLO RÚSTICO 
DEPROTECCIÓN DE COSTAS DE DOUSCENTOS A CEN METROS, EN TRAMOS 
DETERMINADOS DA COSTA VIGUESA, que foi remitido á Comisión de Urbanismo  no 
mes de xullo de 2006, e figura como parte integrante do expediente. 

A CSU, o 12/12/2006 informou favorablemente a reducción nas zonas de Oia-Saiáns, Coruxo-
Samil e Alcabre nas condicións que se citan  no aordo, e informou desfavorablente a reducción 
na zona de Ríos-Rotea. 

En cumprimento deste acordo, reparáronse os erros de clasificación en Oia-Saiáns (S-50-R 
CABO ESTAI), Coruxo-Samil (S-31-R), Samil-Alcabre ( pequena porción en S-14-R)  e Ríos –
Rotea (S-01). 

- (7) Rectificouse a liña de solo urbano sen invadir solo do dominio público marítimo terrestre 
nos planos 16-C, 15-D, 16-D, 15-E y 15-F. 

- (8) (9) e (10)  Rectificouse o límite de solo urbano dos terreos que no PXOU actual figuran 
como urbanizables, clasificándoos como rústicos de protección de costas. En canto á depuradora 
faise constar que xa eran solo urbano , e se mantén  a  que figura en el Pxom. Planos 15-E. 
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- (14) Rectificouse a  clasificación de solo rústico de protección ordinaria (RPO) e o rústico de 
protección de espacios naturais (RPEN) a rustico de protección de costas (RPC) e corrixiuse  a 
liña  de servidume axustada ao deslinde aprobado. Plano 15-F. Completouse a  clasificación  de 
protección de Costas nas Illas Cíes. 

- (12)  Clasificáronse como rústico de protección de Costas (RPC) a banda dos 100 metros da 
servidume de protección do sector S-31-R. 

- (16) Axustouse o límite do sector S-14-R  á liña de servidume de costas, quedando a franxa de 
servidume clasificada como solo rústico de protección de costas como sistema xeral  de espacios 
libres e zonas verdes adscrito ao sector ( Plano 10-F).  

- (17) Acraráronse as grafías nas liñas de servidume e do límite do solo urbano; non obstante , 
nalgúns casos, como no  límite da APR A-2-32 a grafía de delimitación do ámbito superponse 
coa liña de servidume, o que produce problemas materiais de impresión de difícil solución. 
Debe terse en conta que os planos de ordenación PXOM non son planos temáticos de costas 
senón urbanísticos. 

- (18) A liña de servidume que figura nos planos do PXOM coincide coa facilitada pola 
Dirección General de Costas, correspondente ao deslinde aprobado. Rectificouse, no plano 10-
G, na API-30, un pequeno tramo da liña de servidume. Non obstante, na zona do PERI Sensat 
plasmouse a liña informada favorablemente por Costas (30 de marzo de 1998), en trámite de 
recurso ao deslinde , por  parte do Concello.  

- (19) O PXOM recolle, como planeamentos incorporados, os planeamentos aprobados 
correspondentes ao PXOU de 1993 e informados pola dirección de Costas, API 29 e API 30, 
mantendo as zonas verdes previstas en ambos planeamentos. 

 - (23) (24) Rectificouse a liña de servidumbe de protección na zona de A Guía. de acordo co 
deslinde aprobado definitivamente. Afecta a solo urbano consolidado e a APR  A-5-06. 

- (25) Modificouse o plano 1-Q nolo que respeita ao sector S-01-R e a zona de solo  urbano da  
Cacharela, axustando a clasificación ao deslinde aprobado. 

- (26) Enténdese, sobre este punto do informe, que a propia lei de Costas regula directamente o 
uso. 

- (27) Eliminouse a referencia ao decreto 199/2004 de 24 de xullo, que figuraba no  artigo 
12.5.1 da normativa urbanística, por estar derogado e substituído polo  158/2005 de 2 de xuño. 

 - (28) O artigo 25 da Lei 22/1988 de Costas, no seu apartado a), prohibe –expresamente, na 
zona de servidume- as edificacións destinadas á residencia ou habitación, agás nas 
determinacións que contén o apartado 3 do citado artigo. O articulo 12.5.2 das normas 
urbanísticas sinala, entre os usos autorizados, as construccións e rehabilitacións destinadas ao 
turismo rural. O artigo 38 da lei 9/2002 permite. entre os usos do solo rústico de protección de 
Costas, o uso de turismo rural. A lei de Costas é unha lei básica polo que o uso de turismo rural 
debería entenderse exclusivamente autorizable fóra da zona de servidume de Costas. 
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- (29) En canto ao cumprimento do apartado 1.b) do artigo 30 de la Lei de Costas, como xa se 
dixo en relación co informe de Costas do Estado, a edificabilidade media dos solos urbanizables 
correspondentes ao plan xeral en tramitación é de 0,630 m2c/m2s.  As edificabilidades dos 
sectores situados na franxa de 500 metros, á que fai referencia o artigo 30 de la lei de Costas, 
están por debaixo de dita edificabilidade. 

 
INFORME SECTORIAL : ESTRADAS DE GALICIA 
 
Non hai constancia da existencia de dito informe, que non figura no expediente. 

Foi solicitado coa aprobación inicial, sin que se pronunciara a administración competente; polo 
tanto, non habendo informe desfavorable, non resultaba preceptiva a solicitude de novo nforme 
para a aprobación definitiva. 

 

INFORME SECTORIAL: FERROCARRÍS 
 
Informe do Subdirector Xeral de plans e proxectos  da Dirección Xeral de Ferrocarrís: 

O informe expresa que todas as instalacións existentes, así como a solución do Estudio 
informativo do Eixo Atlántico Vigo—Pontevedra  aprobado o 24/07/2002, e a saída sur  desde 
Vigo a Porriño por Sárdonma incluído no Estudio Informativo en tramitación resultan 
compatibles coa ordenación establecida polo planeamento aprobado provisionalmente. 

A incompatibilidade posta de manifesto no Informe se refire unicamente á solución de 
integración da saída norte acordada en marzo de 2006  polas adminstracións local, autonómica e 
estatal, pero remitida a un posterior convenio que a dia de hoxe aínda non se ten formulado nin 
subscrito e que ademáis comportara a recalificación de terreos hoxe destinados a infraestruturas  

A estes efectos cabe indicar que tras posteriores reunións tanto coa Consellería de Política 
Territorial como coa Dirección Xeral de Ferrocarrís entendeuse que a solución máis oportuna a 
incorporar no Plan Xeral era a remisión desta cuestión a un Plan Especial previsto dende o 
propio PXOM. Este plan especial terá pora unha banda o carácter de Plan Especial de 
Infraestructuras e Dotacións previsto no artigo 71 da LOUG en canto á ordenación precisa e 
concreta da infraestructura básica do sistema xeral de transporte ferroviario co seu trazado 
definitivo e integración na cidade, e pola outra o carácter ce Plan Especial de Reforma Interior 
do artigo 70, no tocante á ordenación, dotación e rehabilitación urbana dos ámbitos de solo 
urbano non consolidado incluídos no seu ámbito. O ámbito considerado inclúe ámbitos de solo 
urbano non consolidado xa remitidos a planeamento de desenvolvemento na aprobaciónm 
provisional, engadindo os aproveitamentos que poideran xerar os terreos ocupados actualmente 
por elementos funcionais das infraestructura de transporte que sexan destinados a usos distintos 
por razón da integración dos acceus, en virtude, e condicionado, no artigo 47.5, toda vez que 
están sentadas ás bases de colaboración no acordo subscrito en marzo de 2006.  
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INFORME SECTORIAL: AUGAS 
 
En resposta ao último Informe recibido da Administración autonómica de Augas, fóra de prazo, 
inclúese na Memoria Xustificativa Informe do xurídico do equipo redactor no punto  6.2.7. 

 En todo caso, incorpórase ao capítulo 12.4. de SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE 
AUGAS E CAUCES e no art. 8.2.1.b) das NN.UU. a obriga legal de solicitar autorización para 
calquera obra que se sitúe na zona de policía de augas, así como  no artigo da normativa xeral de 
Protección.  

Ademáis, ampliouse a delimitación de solos rústicos de especial protección de augas e cauces 
no curso do Lagares. 
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PUNTO 5.1 DA ORDE DE 19 DE XANEIRO. EXTENSIÓN DA CIDADE: AS 
INFRAESTRUTURAS 

A suficiencia dos servicios xustifícase no Anexo da Memoria Xustificativa denominado 
Infraestruturas e Redes de Servizos, no que se deu conta do dimensionado das redes de servizo 
en coordenación coa Estratexia de Actuación e Estudio Económico. 

Respecto da localización da depuradora, asúmese as determinacións do acordo subscrito entre a 
Consellería de Medio Ambiente e o ConcellomVigo, relativas á ampliación da instalación da 
depuradora do Lagares. Optándose polo reforzo da infraestrutura actula, incluso na previsión 
dunha pequena ampliación (16% do solar actual) para unha acaída integración ambiental e 
paisaxística desta actuación. 

PUNTO 5.2 DA ORDE DE 19 DE XANEIRO. AS PROXECCIÓNS DO PLAN XERAL E 
AS CONDICIÓNS PARA O SEU DESENVOLVEMENTO 

 

-Precisión na determinación de programa. 

-En todas as fichas de ámbitos de xestión figura o prazo de desenvolvemento co correspondente 
cuadrienio axustado ao programa. 

 

HORIZONTE TEMPORAL  E CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO 
 

Á vista da Orde da Consellería, reelaborouse a documentación considerando que o período dun  
proceso urbanístico-edificatorio completo chega a unha media de 10 anos, cun ciclo de 
edificación de 6 anos. 

Por ilo, estímase conveniente que o plan programe un período de 12 anos subdividible en tres 
cuadrienios. 

 

ESTÁNDARES E CAPACIDADE RESIDENCIAL EN SOLO URBANO CONSOLIDADO 
E SOLO DE NÚCLEO RURAL. 
 

-A capacidade residencial total recalculouse tendo en conta o indicado na Orde.  

-Segundo se xustifica no novo documento de EAEEF, o cálculo da capacidade edificatoria 
remanente no Solo Urbano Consolidado e no Solo de Núcleo Rural elaborouse a partir do cruce 
de datos do SIX (GIS) do PXOM e o Catastro. 
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Superficiáronse todas as parcelas vacantes e dividiuse pola parcela mínima de cada ordenanza. 
Nas ordenanzas de edificación residencial colectiv, a superficie resultante multiplicouse polo 
índice de edificabilidade correspondente, dividindo o resultado por 110 para obter o número de 
viviendas. En zonas de ordenanzas de vivenda unifamiliar, dividíuse pola superficie minima de 
parcela correspondente aplicandoselle un coeficiente corrector de 2/3. 

A comprobación feita nas zonas con parcelas ocupadas amosou que  as densidades reais resultan 
sempre menores que as calculadas, polo que o número de vivendas calculado sería difícil de 
acadar. 

O resultado final é: 

Capacidad de SUC por ordenanzas: 5.928 viviendas; Capacidade en SNR: 1.484; Capacidade en 
AOPs 1.046 vivendas.  

Como resumo, a capacidade total remanente do SUC e SNR é de  8.458 viviendas. 

-A capacidade edificatoria total do PXOM vense estimando dende a fase de Avance nun  
número aproximado de viviendas de 138.000, para o teito dos aproximadamente 15.000.000 
m2c residenciais. 

Dita estimación partía da base de supoñer unha superfice media de 110 m2c para vivenda libre e 
de 80 m2c para vivenda protexida (20% do total residencial). Dita estimación establecíase en 
termos de máximos. 

Pero o certo é que, coa aplicación deses estandares, non se tivo en conta o feito de que no SUC a 
vivenda unifamiliar supón casi o 80% do teito residencial remanente e nos solos de 
desenvolvemento supoñen case o 25%, cando a vivenda unifamiliar supón unha superficie 
significativamente mayor por unidade de vivenda. 

Ter levado -no tempo transcurrido dende o avance- o PXOM á unha base de datos relacionada 
coa cartografía permite agora facer un reconto preciso tanto da superficie de teito residencial 
colectivo como do número de unidades de vivenda unifamiliar en cada ámbito de planeamento. 
Deste xeito, se recalcula con precisión a capacidade do Plan que, coas modificacións 
introducidas na clasificación e categorización do solo, resultan un total de 112.661 viviendas, 
amáis das 8.458 viviendas nas que se estima a capacidade  remanente no Solo Urbano 
Consolidado, incluidas AOPs e Núcleos Rurales. Cantidade á que habería  que restarlle as 
14.500 viviendas de reposición existentes no solo de desenvolvemento que deberán desaparecer, 
ou, no caso de que se manteñan  por integrarse na ordenación, débense restar das primeiras. 

 -O cumprimento dos estándares urbanísticos con novos datos figuran no apartado 3.4 da 
Memoria Xusttificativa 
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DESAXUSTE ENTRE PROXECCIÓN TEMPORAL E ESTRATEXIA 
 
Para dar resposta e  solucionar este apartado da Orde, elaborouse o documento Anexo ó Tomo I 
(Memoria Xustificativa) “INFRAESTRUTURAS E REDES DE SERVIZOS”, amais de incluir 
as súas conclusións no documento de EAEEF e reflectir no plano de sistemas xerais os previstos 
con indicación dunha clave que permite identificar o prazo temporal para as súa execución.  

Nas fichas de ámbitos de xestión, ademais do prazo figuran as claves dos sistemas xerais 
necesarios para as conexións. 

 

ÁMBITOS DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO 
 
Á vista da Orde, comprobáronse os seguintes ámbitos e fichas:  

A-1-10 , A-1-11, A-2-06, A-2-24, A-2-28, A-2-32, A-3-03, A-3-05, A-3-06, A-3-09, A-3-19, A-
3-20, A-3-35, A-3-36, A-3-50, A-4-01, A-4-07, A-4-26, A-4-46, A-4-53, A-4-66,A-4-67, A-4-
73, A-5-04, A-5-18, A-5-30, A-5-35, A-5-37, A-5-38, A-5-42,A-6-05, A-6-10, A-6-12, A-6-13,  
A-6-15, A-6-17, A-6-18,A-6-19, A-6-20, A-6-21, A-6-22, A-6-23, A-6-24, A-6-25, A-6-27, A-
6-28, A-6-29, A-6-31, A-6-32, A-6-34, A-6-35, A-7-03, A-7-05, A-7-06, A-7-07,A-7-08, A-7-
09, A-7-11, A-7-12, A-7-13, A-7-17, A-7-18, A-7-19, A-7-20,A-7-21, A-7-25, A-7-26, A-7-32, 
A-7-33, A-7-34, A-7-35, A-7-36, A-7-37,A-8-07, A-8-10, A-8-11, A-8-12, A-8-13, A-8-14, A-
8-15, A-8-18, A-8-20, A-8-25, A-8-26, A-8-29, A-8-30, A-8-31, A-8-36, A-8-37,A-8-38, A-8-
45, A-8-47, A-8-48, A-8-49, A-8-50, A-8-51, A-8-52. 

Seguíuse o criterio da Orde de clasificar como SOLO URBANIZABLE NON DELIMITADO 
todos aqueles ámbitos de SUNC que debían de ser clasificados como solo urbanizable por 
entenderse que non estaba suficientemente xustificada a súa condición de solo urbano e non 
tiñan fixados prazos para a súa execución, agás nos casos en que estiveran vinculados á 
obtención de sistemas xerais ou se corresponderan con accións estratéxicas do PXOM,  para os 
cais se determinaron prazos e se incluiron na programación. 

Mais adiante relaciónanse todos os cambios realizados. 

En todos aqueles que se manteñen como Solo Urbano Non Consolidado, determinouse na súa 
ficha o cuadrienio correspondente para o seu desenvolvemento, subsanando os erros materiais 
daquelas fichas anteriores que non o fixaban con total claridade. 

 

SECTORES DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO 
 
Estudiados os sectores  que figuraban neste punto da Orde: 

 S-32-R, S-44-I, S-68-R, S-69-R, S-70-R, S-71-R, S-73-I/T, S-74-R, pasaron a solo urbanizable 
non delimitado os seguintes: S-69-R (pasa a ser SUND-06), S-71-R (SUND-11).  
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No resto de Sectores, corrixíuse no senso de asignarlles o cuadrienio correspondente para o seu 
desenvolvemento, que , por erro, non figuraba na ficha anterior aínda que sí incorporaba, 
noutros apartados do documento, a súa vinculación para a obtención de sistemas xerais con 
prazos estabrecidos na programación. Noutros casos tratábanse de sectores en marcha (S-73 
I/T). 

Ademais, en base ao estudio realizado, en relación con este punto da Orde da Consellería, na 
liña de axustar as proxeccións do plan coa estratexia de actuación, pasaron a ser clasificados 
como solo urbanizable non delimitado os seguintes sectores de solo urbanizable delimitado : 

S-04-R (SUND-01), S-10-R (SUND-02), S-20-R (SUND-04), S-19-R (SUND-05), S-36-R 
(SUND-07), S-48-R* (SUND-08), S-49-T (SUND-09), e S-45-R (SUND-10). 

(*=O S-48-R unido aos ámbitos de SUNC  A-7-31 e A-7-33 pasaron a SUND-08.) 

 
ESTRATEXIA  E PROGRAMA: DIMENSIONADO DO PLAN 
No documento corrixido, aclárase que  o teito  do plan previsto recalculado supón unas 112.661 
vivendas e que o programa precisouse definitivamente en tres cuatrienios, co que se xustifica a 
satisfacción dunha demanda aproximada de 4.043 vivendas/ ano, cunha marxe de folgura de en 
torno ao 100%. 

PUNTO 5.3 DA ORDE DE 19 DE XANEIRO. ESTRUTURA XERAL E ORGÁNICA DO 
TERRITORIO: DOTACIÓNS URBANÍSTICAS 

 

REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA 
 
Elaborouse un volume como Anexo ao Tomo I (Memoria Xustificativa) denominado 
“INFRAESTRUTURAS E REDES DE SERVIZOS”: no capítulo 2, figuran as precisións 
concretas relativas ao abastecemento de auga. 

No plano de estrutura xeral, sistema xeral de servizos, abastecemento de auga, obsérvanse  todas 
as actuacións previstas neste sistema, tanto de reforzo, construcción de depósitos e 
completamento do sistema existente como de peche perimetral, que permitirá actuar en 
gravidade e subministrar incluso a outros Concellos. 

Distínguense as actuacións do sistema primario SAG1 e secundario SGA2. 

Coas actuación SAG2, que se inclúen no primeiro cuadrienio, garantízase o abastecemento a 
tódolos ámbitos de actuación previstos no plan. 

Incorporouse, asemade, a relación de sectores cos sistemas xerais vinculados, ben como 
incluídos ou adscritos, ou, como conexións ou reforzo dos sistemas xerais – reflectindo as 
cuotas de participación de cada un deles- precisos para dispoñer das condicións de servizo 
nestes desenvolvementos urbanísticos, garantindo a súa execución anticipada ou simultánea.  
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NOVOS DEPÓSITOS DE AUGA 
 

Figuran correctamente grafiados todos eles nos Planos de: sistemas xerais de servizo de 
abastecemento de auga; nos planos de ordenación, relacionados coas súas características no 
documento ANEXO ó Tomo I “INFRAESTRUTURAS E REDES DE SERVIZOS”, e 
xustificada a súa financiación e programación no EAEEF. 

 

REDE DE SANEAMENTO 
 

Figuran nos Planos de sistemas xerais e no Anexo “INFRAESTRUTURAS E REDES DE 
SERVIZOS” tanto a rede de pluviais como a de residuais, trasladadas tamén ao documento da 
EAEEF, xustificándose a súa financiación e prazos de execución de xeito que se garante a 
congruencia da programación, tanto para os sectores de solo urbanizable como para os ámbitos 
de solo urbano non consolidado.  

Completóuse a información sobre as redes existentes e as súas xerarquías nos planos da serie 3 
(Información de redes e servizos; escala 1: 5.000). 

No programa do primeiro cuadrienio, prevense 3 colectores novos en Saiáns, Teis e o Río 
Barxa, e a renovación e o reforzamento das redes obsoletas, así como a construcción da nova 
EDAR na localización prevista, no acordo do Concello coa Consellería de Medio Ambiente. 

Elimínase, xa que logo, a previsión contida no documento de aprobación provisional que situaba 
a EDAR en Bouzas. 

Tendo en conta que a rede prevista no plan é de tipo separativo, no tocante á rede de pluviais, 
prevese a implantación de tanques de tormenta e a programación correspondente en dous niveis: 
primario e secundario PL1e PL2. 

 

CUALIFICACIÓN DE  ELEMENTOS DOS SISTEMAS XERAIS 
 
Os planos da serie 0, de estrutura xeral,  reelaboráronse incluíndo os elementos que se citan na 
orde. 

Con este obxecto, e para facilitar a lexibilidade, desglosáronse en planos de estrutura xeral de 
sistemas de espacios libres e zonas verdes, de equipamentos e, os planos de estrutura xeral de 
sistemas de servizos urbanos, fican, asemade, desglosados en plano de abastecemento de auga 
(distinguindo existentes e propostos),  plano de saneamento (existentes e propostos), plano de 
infraestrutura eléctrica (existentes e propostos). 
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Igualmente, nos planos de ordenación e clasificación do solo (series 1 e 2) figuran, cualificados 
coa ordenanza correspondente, os elementos de sistemas xerais.  

Cando estes elementos localízanse en ámbitos de solo urbano non consolidado ou en sectores de 
solo urbanizable, a localización  concreta efectuarase no planeamento de desenvolvemento, e as 
correspondentes reservas figuran recollidas expresamente nas correspondentes fichas de 
planeamento. 

 

LIÑAS ELÉCTRICAS 
 
Figuran nos Planos de sistemas xerais e no ANEXO ó Tomo I “INFRAESTRUTURAS E 
REDES DE SERVIZOS” tanto a rede de pluviais como a de residuais, trasladadas tamén ao 
documento de EAEEF, xustificándose a súa financiación e prazos de execución de xeito que se 
garante a congruencia da programación, tanto para os sectores de solo urbanizable como para os 
ámbitos de solo urbano non consolidado.  

Os planos de infraestrutura eléctrica reelaboráronse coa información adicional subministrada 
pola compañía eléctrica, e figuran recollidos tanto na serie 3 como na serie 0 diferenciándose, 
neste último, as actuacións propostas polo PXOM; asemade, se incorporou ó Anexo ó Tomo I 
“INFRAESTRUTURAS E REDES DE SERVIZOS” a definición, características e xustificación 
do dimensionado da rede malia avaliación económica das actuacións propostas, establecendo as 
medidas para a implantación deste servizo en correspondencia coa programación do plan, 
garantindo a coordinación entre as actuacións de execución das infraestruturas e o 
desenvolvemneto urbanístico; aínda que esta garantía xa estaba establecida, toda vez que o 
PXOM, nos artigos 5.9.4 e 7.5.13 a 7.5.17 das NN. UU., determina as condicións precisas para 
elo, incluíndo a obriga do soterramento das redes eléctricas nos solos de desenvolvemento e no 
solo urbano. 

 

FICHAS DE XESTIÓN DE SISTEMAS XERAIS E SISTEMAS XA EXISTENTES 
Repasáronse as fichas de sistemas xerais: elimináronse, para os elementos de sistemas xerais 
existentes, as previsións para a súa obtención. 
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PUNTO 5.4 DA ORDE DE 19 DE XANEIRO. CLASIFICACIÓN DE SOLO 

 

TERREOS QUE SE CLASIFICAN COMO SOLO URBANO SEN CONTAR  
APARENTEMENTE COS SERVIZOS : 
 

Para dar cumprimento a este apartado da Orde de 19 de xaneiro de 2007 da Consellería, o 
equipo redactor do PXOM, co apoio dos servizos técnicos municipais e as compañías 
concesionarias de servizos, procedeu á actualización e á aportación dunha maior precisión na 
información sobre os servizos existentes, tanto a escala de Termo Municipal como a de cada un 
dos ámbitos que se citaban na devandia Orde.  

O resultado foi a confección duns novos planos actualizados, a escala 1/5.000, informativos, dos 
servizos existentes.  

Tamén, elaborouse unha documentación específica xustificativa dos servizos urbanos existentes 
en cada un dos ámbitos, ós que por parte do Concello se interpretou que se refería a Orde, que 
se presentou na Comisión Técnica de Seguemento do PXOM, na sé da Consellería de PTOPT.  

Por parte dos técnicos da CPTOPT, rectificouse dita interpretación aportando un plano de 
traballo sinalando  a localización dos ámbitos concretos aos que se refire a Orde. 

Como resultado da documentación aportada, a Dirección Xeral de Urbanismo entendeu 
xustificada a clasificación como solo urbano nuns casos e non noutros.  

En consecuencia, procedeuse á modificar a clasificación de solo no seguinte senso: 

(S-1)- Beira este da Avenida da Mariña Española, entre o Camiño de Baixada a Ríos e o APR 
A-5-05, Ríos 1. 

No SUC xustificouse a existencia de servizos e na APR, aínda que o nivel daqueles non é 
completo, mantense por ter ámbitos colindantes (APR A-5-03, Ríos 4 e APR A-5-07, Ríos 3) en 
situación parecida: por posición, superficie, grao de consolidación, grao de servizos, na procura 
de dar as mesmas solucións ás situacións semellantes. 

Esta observación relaciónase coa S-19. 
 

(S-2)- Parte dos terreos cualificados como consolidados, con ordenanza 10 grao 2º, situados na 
beira noroeste da rúa Arnela, que limitan ó norte co APR A-5-07, Ríos 3.  
 
Xustificouse, no dossier, a existencia de servizos e mantense como SUC. 
No Plan vixente (PGOU-93), folla 20-20, o solo está clasificado como Solo Urbano con 
ordenanza 1.3.B. nas dúas beiras da Rúa Arnela. 
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(S-3)- APR A-6-26 Valada: pola insuficienza de servizos, pasou a Solo Urbanizable Delimitado 
(SECTOR  S-76-R co mesmo nome). 

(S-4)- Follas 20-B e 20-C; SUC ó este da APR A-1-09, Currás: 

Xustificouse, no dossier, a existencia de servizos: mantense como SUC; tamén, pola súa 
consolidación xa que parte do consolidado co que linda recóllese como planeamento 
incorporado (API-74). 
No PGOU-93, folla 7-37 e 7-38, o solo está clasificado como Solo Urbano con ordenanza 1.3.B. 
e, máis ao norte, como PERI-Igrexa 2  
 
(S-5)- Folla 11-H; APR A-2-07, Cruceiro: 

Xustificouse, no dossier, a existencia de servizos; tamén pola súa inserción na malla urbana; por 
ter ámbitos colindantes (APR A-3-15, Tomás Paredes), (APR A-3-37, Tomás Paredes 1), (APR 
A-2-02, Veiguiña Alcabre), (APR A-2-04, Ameixeira), (APR A-2-05, Viñagrande) en situación 
parecida; por posición, superficie, grao de consolidación, grao de servizos, sendo os ámbitos 
urbanizables próximos: (S-72-R, Navia), (S-24-R, Gándara), (S-22-R, Millareira) e (S-14-R, 
Fontes-Pertegueiras) de maoir dimensión e na procura de dar as mesmas solucións ás situacións 
semellantes: mantense  como SUNC. 
 
(S-6)- Pola insuficiencia de servizos, pasou a Solo Urbanizable Delimitado (Sector S-77-R, A 
Bouza). 
No PGOU-93, folla 13-30, o solo estaba clasificado como Solo Urbanizable Non Programado, 
PAU-Regueiro. 
 
(S-7)- Folla 14K,  SUC en contacto co norte da APR A-3-28, Telleira. 
A zona en concreto foi identificada na Comisión técnica: pola insuficiencia de servizos, pasou a 
Solo Urbanizable Delimitado (Sector S-81-R, Telleira). 
 
(S-8)- Folla 15P, SUC ao oeste da APR A-7-12, Outeiro (Bembrive) e a propia APR: 
Pola insuficiencia de servizos, pasou a Solo Urbanizable Non Delimitado (SUND-18, Outeiro, 
Bembrive), ampliando e redefinindo o ámbito, suprimindo algunhas illas illadas no interior:  ao 
oeste da estrada pasou a SRPAP e polo norte axustouse ao SUC. 
No PGOU-93, folla 21-32, o solo estaba clasificado como Solo Urbanizable pendente de 
desenvolvemento mediante plan parcial (PP-4), e ao oeste, Solo Non Urbanizable de Protección 
Ordinario e Agrícola. 
 

(S-9)- Folla 16E, APR A-2-30, Breadouro 2 
Xustificouse a existencia de servizos suficientes no perímetro: mantense como SUNC. No 
PGOU-93, follas 9-34 e 10-34, o solo estaba clasificado como Solo Urbano pendente de 
desenvolvemento (PERI e  UA-3, Rozo), equivalente a o que o Plan propón. 
 
(S-10)- Folla 12O, SUC ao norte da APR A-8-50. 
Xustificouse a existencia de servizos e mantense como SUC no perímetro. 
No PGOU-93, follas 19-29 e 20-29, o solo estaba clasificado como Solo Urbano con ordenanza 
1.3.B. 
Na zona interior, delimítase unha APR A-8-55, Paz Pardo, á fin de completala trama urbana na 
insuficiencia dos servizos e falta de consolidación. 
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(S-11)- Folla 1Q, ámbalas dúas marxes da parte alta do camiño da Cacharela. 

O sector redelimitouse axústándose á franxa de rústico de protección de costas na atención do 
artigo 32.2.e) da Louga, agás nas zonas de pantallaxe do Sistema Xeral portuario e no núcleo de 
Riveira, áreas nas que se solicita dita reducción ao órgano competente da Comunidade 
Autónoma, 
Esta solicitude xa se remitiu á Comisión Superior de Urbanismo de Galicia nunha separata 
xustificativa específica.  
 
(S-12)- Folla 14-F, noroeste da APR A-2-15, Samil 3: 
Xustifícanse os servizos, co dossier.  
Así mesmo, clasificáronse como solo rústico de protección de costas todos os terreos, fóra do 
solo urbano, situados a unha distancia inferior á 100 metros medidos desde a liña interior da 
ribeira do mar, subsanando daquela o erro que a este respecto se padeceu en varios sectores de 
solo urbanizable (S-01-R, Rotea; S-14-R, Fontes-Pertegueiras; S-31-R, Río; S-50-R, Cabo Estai 
Norte). 
 
(S-13)- Folla 10-M, APR A-4-41, Barrios 2 (AOD): 

Xustificouse no dossier, e na certificación dos servizos ténicos municipais, a existencia de 
servizos suficientes: mantense como SUC. 
Os ámbitos colindantes atópanse en situación semellante, por estrutura, superficie, grao de 
consolidación e de servizos. 
Ademais, refórzase a xustificación tendo en conta o paso polo propio ámbito do colector xeral 
principal de abastecemento. 

(S-14)- Folla 10-N, oeste da APR A-4-37, Ofimático (AOD): 
Xustificouse no dossier a existencia de servizos suficientes e a acreditación por parte dos 
servizos técnicos municipais: mantense como SUC. 
Ademais,  refórzase a xustificación tendo en conta o grao de consolidación de gran parte do 
ámbito, e que , malia que en parte de terreos centrais  do mesmo teñen os seus servizos nada 
máis que desde a Rúa Anduriña, estes terreos centrais prevense na ordenación detallada como 
un gran parque urbano, co que poden considerarse como suficientemente servidos para a 
ordenación prevista no Plan. 
Doutra banda, banda a existencia de servizos en todo o perímetro xustifica a inserción na malla 
urbana. 
 
(S-15)- Follas 11-N e N-12, SUC ó sur da APR A-4-44, Raviso Industrial, e a propia APR en 
contacto co SUC: 
Xustificáronse os servizos en dossier individual e, por razóns de consolidación do ámbito 
superior as 2/3 partes, mantense en SUC.  
 
(S-16)- Folla 9-P, APR A-4-31, Curros 2:Xustificouse, no dossier, a existencia de servizos 
suficientes: mantense como SUC. 

(S-17)- Folla 9-P, APR A-4-20, Curros 3; oeste do Rústico de Proteccion Ordinaria: 

Á vista dos servizos existentes, e as condicións naturais de parte dos terreos, modificouse a 
delimitación entre o solo urbano e o rústico de protección de aguas e cauces (SRPAC): a zona 
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sur dende a vía que atravesa o ámbito de Leste ao Oeste ata o río,  integrada no sistema xeral de 
espazos libres e zonas verdes.  

(S-18)- Follas 10-P e Q-10-Q, oeste da APR A-4-32, Sabaxáns: 

Pola inexistencia de servizos, pasou toda APR a Solo Urbanizable Delimitado xuntándose ao 
ámbito S-12-R Sabaxáns. Neste caso, a rede de abastecemento existente é unha traída de 
carácter público veciñal.  

(S-19)- Follas 3-O e 3-P, APR A-5-05, Ríos 1: 

Obervación xa incluída na (S-1). 
Na APR, aínda que o nivel de servizos non é completo mantense a APR: por ter ámbitos 
colindantes, APR A-5-03, Ríos 4 e APR A-05-07, Ríos 3 en situación semellante: por posición, 
superficie, grao de consolidación e de servizos, na procura de dar as mesmas solucións ás 
situacions similares. 
 
 (S-20)- Folla 11-M, norte da APR A-4-43, Campelos :  

Pola inexistencia de servizos suficientes, pasou a Solo Urbanizable Delimitado (SECTOR S-79-
R, Campelos 1). 

(S-21)- Folla 7-S, APR A-8-15, Parada Maceiriña:  

Pola inexistencia de servizos suficientes,  pasou a Solo Urbanizable Non  Delimitado (SUND-
14, Parada Maceiriña). 

(S-22)- Folla 7-V, APR A-8-22, Carballal 2, e SUC ó oeste da APR: 

A presentación de varias alegacións evidenciou a existencia dun maior número de vivendas das 
que se reflicten na cartografía: consolidouse, na fase de Aprobación Provisional. 

En canto a APR,  pola inexistencia de servicios, pasouse a Solo Urbanizable No Delimitado 
SUND-33, Carballal. 

No PGOU-93, folla 26-24, o solo está clasificado na zona consolidada como Solo Urbano, 
ordenanza 1.3.B; na APR, como Suelo No Urbanizable de Protección Ordinara en parte, de 
Protección Agrícola e Masas Forestales e Protexido de Paisaxes na outra.  

(S-23)- Folla 4-S, SUC ó norte da APR A-8-03, Hermide Salgueiro: 

Xustificouse, no dossier, a existencia de servizos suficientes: mantense como SUC. 

(S-24)- Folla 15-H, APR A-3-38, Igrexa 2 e SUC ó sur da APR:  

O SUC, mantense pola xustificación dos servizos; mantense tamén a APR por estar rodeada de 
solos consolidados e por ter ámbitos próximos en situación parecida, por posición, superficie, 
grao de consolidación e de servizos, na procura de dar as mesmas solucións para situacións 
similares. 
No  PGOU-93, folla 24-20 e 24-21, o solo esta clasificado como Solo Urbano, ordenanza 1.3.B. 
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(S-25)- Folla 17-N, SUC ó redor da APR A-7-31, Lago:  

O SUC, mantense pola xustificación dos servizos. No PGOU-93, folla 18-35 e 19-35, o solo 
está clasificado como Solo Urbano, ordenanza 1.3.B 
 

(S-26)- Folla 18-N, APR A-7-33, Porto:  

Pola inexistencia de servizos suficientes, pasou a Solo Urbanizable Non Delimitado, unido ao 
anterior conformando o SUND-08, Seixo. 
No PGOU-93, folla 19-36, o solo está clasificado, en parte, como Solo  Urbanizable pendente 
do desenvolvemento do PP 4 e noutra parte como Solo Urbanizable Non programado PAU 4 
Carto do Viño. 
 

(S-27)- Folla 21-N, APR A-7-36, Sobreira:  

Pola inexistencia de servizos suficientes, pasou a Solo Urbanizable Non Delimitado (SUND-
23). 
No PGOU-93, folla 18-39, o solo está clasificado, en parte como Solo Non Urbanizable de 
Núcleo Rural tipo C e, o resto, como Solo Non Urbanizable Protexido Agrícola. 
 
(S-28)- Folla 16-P, SUC, Estrada de Bembrive ó oeste da APR A-7-20, Carballal e APR A-7-
25, Cocho: 

O SUC manténse pola existencia de servizos suficientes. 
O APR manténse tamén: o nivel de servizos é equivalente aos dos APR A-7-34, Pedrosa e A-7-
20, Carballal colindantes. 
No PGOU-93, folla 20-33 e 21-33, o SUC estaba clasificado como Solo Urbano, ordenanza 
1.3.B. e, o de a APR, Solo Urbanizable PP Carballal 

(S-29)- Folla 16,  SUC ó este da APR A-7-20, Carballal:  

O SUC, mantense pola existencia de servizos suficientes. 
No PGOU-93, folla 21-34, o solo estaba clasificado en parte como Solo Urbano con ordenanza 
1.3.B e, o resto, como Solo Urbanizable pendente do desenvolvemento do PP 5 Carballal (máis 
no ámbito do APR A-7-21, Senra Bembrive, colindante polo oeste). 
Mais pola inexistencia de servizos suficientes, pasaron a Solo Urbanizable Non Delimitado, os 
anteriores ámbitos  A-7-21 e A-7-26 (SUND-24 e SUND-25).  
 
(S-30)- Follas 18-I, 18-J, 19-I e 19-J, APR A-6-13, San Xoan 1:  
 
Pola inexistencia de servizos suficientes, pasou a Suelo Urbanizable Non Delimitado (SUND-
28). No PGOU-93, folla 13-36 e 14-36, o solo estaba clasificado, en parte, como Solo Urbano 
con ordenanza 1.3.B e, o resto, como SUNP PAU 2. 
Por comparación, co ámbito colindante A-6-14, que tiña a clasificación no PGOU-93 como 
SNU 5, sumouse ao SUND-28 San Xoan 1. 
 
 (S-31)-  Folla 17-H, SUC ó redor da APR A-2-35, Casás e a propia APR.:  
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Na zona consolidada en cuestión, xustificouse a existencia de servizos suficientes e mantense 
como SUC. No PGOU-93, folla 12-35, o solo estaba clasificado como Solo Urbano, con 
ordenanza 1.3.B. 
En canto a propia APR, amplíase axustando o ámbito para que este fose máis contínuo, 
anulando o ámbito illado que se producía ao sur da APR. O antedito ámbito, é coincidente co 
PERI-Casás, previsto no PGOU-93. 
Esta observación está relacionada coa I-20 
 
(S-32)- Os terreos que rodean, polo lado suroeste, ó APR A-5-11, Corbal 1, AOD (plano 3-O):  

Trátase dun ámbito consolidado, insertado na malla urbana; xustificouse a existencia de servizos 
suficientes e mantense como SUC. 
No PGOU-93, folla 19-20, o solo está clasificado como Solo Urbano, con ordenanza 1.3.B. 
 
(S-33)- Follas 11-F, 11-G e 10-F, SUC ó norte da APR-A-2-03, Fontes:  

Xustificouse a existencia de servizos sufizentes: mantense como SUC.  
No PGOU-93, folla 11-28, o solo está clasificado  como Solo Urbano, con ordenanza 1.3.B.  
 
(S-34)-  Folla 10-I, este da APR A-3-12, Tomás Alonso 1:  

Xustificouse a existencia de servizos suficientes: mantense como SUNC. 
No PGOU-93, folla 13-27 e 13-28, o solo está clasificado como Solo Urbano, pendente do 
desenvolvemento do PERI-Tomás Alonso. 
 

(S-35)- Folla 10-I, este da APR A-3-13, Tomás Alonso 2:  

Xustificouse a existencia de servizos sufizentes: mantense como SUNC. 
No PGOU-93, folla 14-27, o solo está clasificado Urbano, pendente do desenvolvemento do 
PERI-Tomás Alonso. 
 
(S-36)- Folla 10-J, SUC ó nordeste da APR A-3-13, Tomás Alonso 2, e sureste da propia APR:  
 
No SUC, xustificouse a existencia de servizos suficientes na rúa de Tomás Alonso: mantense. 
No PGOU-93, folla 14-27, o solo está clasificado como Solo Urbano, ordenanzas 1.3. e  2.2.A. 
Na APR, tamén xustificouse e se mantén. 
No PGOU-93, folla 14-27, o solo está clasificado como Solo Urbano, pendente do 
desenvolvemento do PERI-Tomás Alonso. 
 
 (S-37)- Folla 10-J, SUC ó norte da APR A-3-14, Chouzo, e parte da propia APR:  

O SUC, mantense; no PGOU-93, folla 14-27 e 15-27, o solo está clasificado como Solo Urbano, 
ordenanza 3.3. de Equipamiento cultural e social, e está ao redor da APR, que incorpora a 
ordenación detallada. 
Na APR, xustificouse e se mantén. 
No PGOU-93, folla 14-27 e 15-27, o solo está clasificado como Solo Urbano, pendente do 
desenvolvemento do PERI-Tomás Alonso. 
 
(S-38)-  Folla 13-F, SUC ó este da APR A-2-09, Samil 1, e parte inmediata da propia APR:  

No SUC, xustificouse a existencia de servizos suficientes e se mantén.  
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No PGOU-93, folla 10-30 e 10-31, o solo está clasificado como Solo Urbano, ordenanza 1.3.B e 
1.3.E. 
Na APR, tamén  manténse xa que por posición, tamaño, grao de consolidación e de servicios é 
equivalente ao non consolidados colindantes.  
 

(S-39)- Follas 9-O, 10-O, 9-N e 10-N, SUC ó noreste da APR A-4-37, Ofimático, (AOD):  

Xustificouse a existencia de servizos suficientes: parte do baleiro é consecuencia da existencia 
dun área de planeamento incorporado, API-24: manténse por tanto como SUC. 
No PGOU-93, folla 19-27, o solo está clasificado como Solo Urbano, ordenanza 1.3.B, 1.3.E e 
1.3.D. 
 

(S-40)-  Follas 9-R e10-R, SUC ó redor da APR A-8-41, Alza e a propia APR: 

Nunha pequena parte no SUC xustificouse a existencia de servizos; mais, na outra, xunto co 
propio APR,  incorpórase como Sector de Suelo Urbanizable, S-75-R. 
No PGOU-93, folla 23-27, o solo está clasificado como Solo Urbano, parte en consolidado, 
ordenanza 1.3.B e, outra, na Unidade de Actuación Alza. 
 
(S-41)- Folla 8-R, SUC ó oeste do solo urbanizable S-08-R, Cereiro, e a APR A-8-24, 
Fonteoscura: 

No SUC, xustificouse a existencia de servizos suficientes e se manténse. 
A APR pasou a Solo Urbanizable, S-86-R, Fonteoscura. 
No PGOU-93, folla 23-25, o solo está clasificado como Solo Urbano, nas zonas consolidadas, 
con ordenanza 1.3.B. e, na zona non consolidada, pendente do desenvolvemento do PERI-4 
Fonteoscura. 
 
(S-42)- Follas 6-R e 7-R, SUC ó redor das APR-A-8-09, Montepequeno, APR A-8-12, 
Montepequeno 2, APR-8-13, Montepequeno 3, e as propias APR:  

Na cualidade dos servizos existentes, parte do SUC se mantén; a APR A-8-12 pasou a Solo 
Urbanizable S-84-R, incorporando solos urbanos consolidados ao leste da mesma; a APR A-8-
13 pasou a Solo Urbanizable, S-83-R, xunto cos solos urbanos consolidados cara ao suroeste; a 
APR A-8-09 pasou a a Solo Urbanizable, S-85-R. 
No PGOU-93, follas  22-23, 22-24 e 23-24 o solo está clasificado como Solo Urbano, nas zonas 
consolidadas, con ordenanza 1.3.B. e na zona non consolidada, pendente do desenvolvemento 
do PERI-Montepequeno e UA Fonteoscura.  
 
(S-43)- Folla 8-T, SUC ó este da APR A-8-25, Besada, e ó norte da Avenida do Aeroporto.  
 
Xustificouse no dossier a existencia de servizos e mantense como SUC. 
No PGOU-93, folla 25-25 o solo está clasificado como Solo Urbano ordenanza 1.3.B.  
 
(S-44)-  Follas 8-S e 9-S, SUC ó oeste da APR A-8-29, Feira, e zona norte da propia APR:  

No SUC, xustificouse a existencia de servizos suficientes e se mantén. 
No PGOU-93, folla 24-25 e 24-26, o solo está clasificado como Solo Urbano, con ordenanza 
1.3.B. 
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Na APR, pola inexistencia de servizos, pasou a SUND-16. 
No PGOU-93, o solo está clasificado como Solo Urbano, pendente do desenvolvemento da 
Unidade de Actuación  UA-Feira 5. 
 
(S-45)- Follas 10-Q e 11-Q, SUC ó norte e ó sur da Estrada Vella de Madrid, e ó norte do solo 
urbanizable S-19-R Meixoeiro:  

Xustificouse a existencia de servizos suficientes e se mantén como SUC. 
No PGOU-93, folla 21-27, o solo está clasificado como Solo Urbano, con ordenanza 1.3.B. 
O S-19-R, Meixoeiro, pasou a Solo Urbanizable Non Delimitado SUND-05. 
No PGOU-93, folla 21-28, o solo está clasificado como Solo Urbanizable, pendente de 
desenvolmento de Plan Parcial e parte de Solo Non Urbanizable Común. 
 
(S-46)- Folla 11-R, SUC ó redor da APR A-8-47, Alza 2, e a propia APR:  

No SUC, xustificouse a existencia de servicios suficientes e se mantén.  
No PGOU-93, folla 22-28 e 23-28, o solo está clasificado como Solo Urbano, ordenanza 1.3.B 
Na APR, pola inexistencia de servizos suficientes pasou a Solo Urbanizable Non Delimitado, 
SUND-29. 
 
(S-47)- Folla 11-R, SUC ó este da APR A-8-48, Alza 3:  

No SUC, xustificouse a existencia de servizos suficientes e se mantén.  
No PGOU-93, folla 23-28, o solo está clasificado como Solo Urbano, con ordenanza 1.3.B 
 

(S-48)- Folla 13-P, APR A-7-02, Recaré, (AOD):  

Xustificouse a existencia de servizos suficientes e se mantén. 
No PGOU-93, folla 22-28 e 23-28, o solo está clasificado como Solo Urbanizable Non 
Programado, desenvolvido polo Plan Parcial, Proxecto de Compensación e Proxecto de 
Urbanización (sin que escomenzasen as obras) e que, agora, retómase na ordenación detallada. 
 
 (S-49)- Folla 13-N, SUC ó sur do Solo Urbanizable S-26-R, Pescadeira, (co que ten 
características idénticas): 

Xustificouse a existencia de servizos suficientes na Estrada Marco, no Camiño Cerdeira e no 
Camiño Pescadeira e se mantén.  
No PGOU-93, folla 18-30 e 19-30 o solo situado ao norte da Estrada está clasificado, ata o 
Camiño Cerdeira, como Solo Urbano, con ordenanza 1.3.B. (dende o Camiño Cerdeira ata o 
Camiño Pescadeira, cono Solo Urbanizable Non Programado). 
 
(S-50)- Folla 13-M, SUC rodeado do solo urble S-32-R, Gorgoso (co que ten características 
idénticas): 

Xustificouse a existencia de servizos suficientes no viario principal: se mantén. 
 

(S-51)- Folla 5-R, SUC ó norte e este da APR A-8-01, Devesa 1, e a propia APR:  

No SUC, xustificouse a existencia de servizos suficientes e se mantén. 
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Na APR, ao non se integrar na malla urbana, pasou Solo Urbanizable S-82-R. 
No PGOU-93, folla 22-22 e 23-21, o solo está clasificado como Solo Urbano, ordenanza 1.3.B e 
en zonas interiores, pendente de desenvolvemento do PERI-Devesa. 
 

(S-52)- Folla 16-K, SUC ó norte da APR A-6-11, Lagarella 2 e a propia APR:  

Ao non se integrar na malla urbana, pasou Solo Urbanizable No Delimitado SUND-22.  
No PGOU-93, folla 15-34, o solo está clasificado como Solo Non Urbanizable de Núcleo Rural, 
ordenanza 1.3.B. 
 
(S-53)- Folla 17-L, SUC ó oeste da APR A-7-11, Macal e a propia APR:  

Polos planos de traballo que se manexaron, enténdese, que se refire á APR A-7-14,Macal. 
No SUC, xustificouse a existencia de servizos suficientes e se mantén. 
Na APR, ao non se integrar na malla urbana, pasou Solo Urbanizable Delimitado, S-80-R.  
 
(S-54)- Folla 18-L, SUC ó este a APR A-6-15, Carregal, e parte en contacto da propia APR: 

O SUC e a propia APR, pola existencia de servizos suficientes, se mantén. 

No PGOU-93, folla 17-36, o solo está clasificado como Solo Urbano e Urbanizable, pendente 
do deselvolvemento do PERI-Carregal e do Plan Parcial-3, Simona. 

Esta observación relacionase coa I-8 . 

A APR A-6-16, pasouse a SUND-34, na no inserción na malla urbana. 

 

(S-55)- Folla 20-B, SUC ó norte do solo urbaniable S-55-R, Estomada 1: 

Xustificouse a existencia de servizos suficientes e se mantén como SUC.- 
No PGOU-93, folla 06-38, o solo está clasificado como Solo Urbano, con ordenanza 1.3.C. 
 
(S-56)- Follas L-22, L-23, M-22 e M-23, SUC ó norte da APR A-6-30, Pomba, e a propia APR:  

No SUC, xustificouse a existencia de servizos suficientes e se mantén. 
Na APR, ao non se integrar na malla urbana, pasou Solo Urbanizable Non Delimitado SUND-
31. 
No PGOU-93, folla 17-40, o solo está clasificado como Solo Urbano, con ordenanza 1.3.B 
 

(S-57)- Follas 11-I, 12-I, 11-J e 12-J, ó noreste da APR A-3-16, Figueirido:  

Xustificouse a existencia de servizos suficientes e se mantén a APR. 
No PGOU-93, folla 14-28 e 14-29, o solo está clasificado, en parte, como Solo Urbano, con 
ordenanza 1.3.B e tamén pendente de desenvolvemento dos PERI-Figueirido e PERI-Florida. 
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De seguido reflictense os cambios de clasificación motivaron a transformación de sectores e 
ámbitos de solo urbano non consolidado en solos urbanizables non delimitados. 
 
S-04-R  SUND-01 
S-10-R  SUND-02 
S-20-R  SUND-04 
S-19-R  SUND-05 
S-69-R  SUND-06 
S-36-R  SUND-07 
S-48-R  SUND-08 
A-7-31  SUND-08 
A-7-33  SUND-08 
S-49-R  SUND-09 
S-45-R  SUND-10 
S-71-R  SUND-11 
A-8-09  SUND-12 
A-8-12  SUND-13 
A-8-13  SUND-19 
A-8-15  SUND-14 
A-8-24  SUND-15 
A-8-29  SUND-16 
A-7-11  SUND-17 
A-7-12  SUND-18 
A-7-36  SUND-23 
A-6-11  SUND-22 
A-7-21  SUND-24 
A-7-26  SUND-25 
A-6-18  SUND-26 
A-8-48  SUND-27 
A-6-13.............  
A-6-14 ............SUND-28 
A-8-47  SUND-29 
A-8-01  SUND-30 
A-6-30  SUND-31 
A-8-22  SUND-33 
A-6-16  SUND-34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 678 -  
 

TERREOS QUE CONSTITÚEN ÁMBITOS ILLADOS DESLIGADOS DO ENTRAMADO 
URBANÍSTICO.  
 

Con carácter xeral, o Plan xustifica a clasificación de solo en base aos criterios do artigo 11 da 
LOUG; a clasificación de solo urbano trátase de cuestión regrada. 

A categorización de solos urbanos, en consolidados ou non consolidados, debe xustificarse 
segundo o que establece o artigo 12. 

(I-1) Na APR A-5-12 Corral 2, atópanse catro illas: 

Algunhas das illas grafitadas o son en parte pola representación do dibuxo, ao ter doutro lado do 
vial tamén zonas consolidadas; o vial articularase na reforma interior que se pretende. 

Outras, son edificios existentes que xa teñen consumida a súa edificabilidade e coa actuación 
tan só lle corresponden cargas urbanísticas e que polo tanto complican a propia xestión. Os 
outros son equipamentos, unha igrexa, e a curia diocesana e unha residencia asociada á Diócese. 

(I-2) Na APR A-5-07 Ríos 1 

No ámbito grafitado existe un equipamento docente, e se mantén. 

(I-3) Na APR A-5-21 Xuncal 

No ámbito grafiado existe un edificio entre medianeiras e se mantén. 

(I-4) Entre a APR A-4-20 Curros 3 e a APR A-4-21 Cambeses 2 

No ámbito grafiado existe un edificio de IV plantas, e se mantén. 

(I-5) Entre a APR A-8-34 Santa Clara 1  e a APR A-8-53 Santa Clara 2 

No ámbito grafiado existen os edificios de vivenda social de Santa Clara para os que lle es de 
aplicación a ordenanza 8: “Conxuntos reformables” formado polas vivendas de promoción 
pública realizadas pola Obra Sindical do Fogar,  mantense 

(I-6) O sur do solo urbanizable S-42-R Hermida 

Nesta zona sitúase a área de Solo Urbano Consolidado, API-58, que incorpora o grupo de 
vivendas sociais das Roteas, do Instituto Galego de Vivenda e Solo, desenvolvidas a través dun 
Estudio de Detalle do Plan Xeral vixente e pendente da súa segunda fase, que xa dispón de 
Proxecto de Urbanización, mántense 

(I-7) O sur da APR A-2-26 Taberna 

Os ámbitos illados pasaronse a a propia APR 

(I-8) Entre a APR A-6-15 Carregal e o solo urbanizable S-46-R Carneiras 
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Esta observación é a misma ca señalada no apartado anterior S-54 a illa incorporouse a   propio 
APR. Esta observación está relacionada coa S-54 

(I-9) Na APR A-7-11 Cabada 1 

O ámbito illado pasouse a Solo Urbanizable No Delimitado SUND-17 Cabada 

(I-10) Duas illas de SUC entre a APR A-4-25 Mantelas e a Avda. de Madrid 

Unha das illas tratase de una edificación existente que xa teñe consumida a súa edificabilidad e 
coa actuación tan só lle corresponden cargas urbanísticas e que polo tanto complican a propia 
xestión.  

(I-11) Na APR A-4-48 Pontenova 

A zona incorprase a APR.  

(I-12) Na APR A-4-47 Freixeiro 

No ámbito grafiado existe un equipamento, a igrexa e o cemiterio, mantense. 

(I-13) Entre a APR A-4-65 Pousa e o solo urbanizable S-34-R Falcoa 

Os ámbitos illados pasaronse a a propia APR 

(I-14) Entre a APR A-7-14 Macal e APR  A-3-34 Falcoa 

Pola consolidación e polo número de vivendas, mantense 

(I-15) Na APR A-7-15 Barallas 

O ámbito illado pasouse a a propia APR 

(I-16) Entre o suroeste do solo urbanizable S-44-I Matamá- Valadares e a bolsa de solo rústico 
de protección forestal. 

Pola existencia de servizos e de varios equipamentos, mántense.  

(I-17) Entre a APR A-8-45 Nogueira 2  e o solo urbanizable S-21-T/R Liñeiriños 

Pola existencia de servicios e pola consolidación , mantense 

(I-18) No solo urbanizable S-13-R Igrexa-Cabral 

O ámbito illado pasouse a o propio Sector 

(I-19) O oeste da APR A-6-22 Bertolos 

No ámbito grafitado existe un equipamento, un cemiterio privado, que se mantén; as vivendas  
pasaronse á propia APR. 

(I-20) O sur da APR A-2-35 Casás 
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Esta observación é a misma ca señalada no apartado anterior S-31 a illa incorporouse a a propia 
APR.  

(I-21) O sur da APR A-3-43 Igrexa 4 

As illas incorporaronse a propia APR 

(I-22) O sur da APR A-3-41 Igrexa 3 

Pola consolidación e polo número de vivendas, mantense 

(I-23) Entre a APR A-3-39 Sanín 2 e a APR A-3-31 Igrexa-Sanín 

O ámbito illado pasouse a APR A-3-39 Sanín 2 

(I-24) No medio do solo urbanizable S-53-R Xunqueira 

O ámbito illado pasouse a o propio Sector 

(I-25) O suroeste do solo urbanizable S-56-R Saiáns 

Pola consolidación e polo número de vivendas, mantense. 

(I-26) Entre o solo rústico de protección de infraestructuras do sistema xeral aeroportuario e a 
bolsa de solo rústico de protección forestal ó noroeste do mismo. 

O ámbito illado pasouse Rústico Protexido Forestal 

(I-27) Entre a APR A-8-15 Parada-Maceiriña e a bolsa de solo rústico de protección forestal 
situado ó oeste da mesma. 

Pola consolidación e polo número de vivendas, mantense. 

(I-28) Entre a APR A-8-08 Rabadeira e a bolsa de solo rústico de protección forestal situado ó 
oeste da mesma. 

Pola consolidación e polo número de vivendas, mantense. 

(I-29) Entre a APR A-8-07 Becerreira e o solo urbanizable S-21-T/R Liñeiriños. 

Pola existencia de servicios e pola consolidación , mantense 

(I-30) O sur do solo urbanizable S-68-R Areiro 

Pola consolidación e polo número de vivendas, mantense. 

(I-31)Entre o APR A-8-42 Penis e a bolsa de solo rústico de protección de augas e cauces 
situado o sur da mesma 

O ámbito illado pasouse a a propia APR 
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(I-32) Entre o APR A-8-19 Colina 2 e a bolsa de solo rústico de protección de agrario 
paisaxistico 

Pola consolidación e polo número de vivendas, mantense. 

(I-33) Entre o APR A-4-60 Viloura e o solo urbanizable S-25-R Costa-Castrelos  

O ámbito illado pasouse á propia APR 

(I-34) No solo urbanizable S-26-R Pescadeira 

O ámbito illado ao este pasouse a o propio Sector 

(I-35) Entre o APR A-5-15 Traída de Augas e a bolsa de solo rústico de protección forestal e de 
protección de augas e cauces situado o sur da mesma. 

O ámbito illado pasouse a protexido de forestal e de protección de augas e cauces 

 

 

REAXUSTE DA DELIMITACIÓN DE NÚCLEOS RURAIS. 
Procedeuse ao reaxuste da delimitación dos once (11) núcleos rurais clasificados no PXOM e 
das súas áreas de expansión, de acordo cos criterios do artigo 13.3. da LOUG, e na atención 
deste punto da orde. 

Asi, quedan reflectidos nos planos de ordenación das series 1 e 2  e nos planos específicos dos 
núcleos e nas correspondentes ortofotos pertencentes ás Fichas que aparecen no Anexo 
específico de Núcleos Rurais, no Estudio do Medio Rural e Análise do Modelo de Asentamento 
Poboacional do presente Documento. 

 

SECTORES DE SOLO URBANIZABLE CON CONDICIÓNS DE RÚSTICO. 
 

O sector S-35-R Castañal, suprimiuse e pasou a ser clasificado como Suelo Rustico de 
Protección Agrario-paisaxística. 

O sector S-38-R Igrexa-Camiño do Pazo e S-39-R Balvís, redelimitarónse e respetaronse os 
solos que no Plan do 93, follas 14-33, 15-33, 14-34 e 15-34, tiñan a clasificación de Solos No 
Urbanizable Agrícola, manténdose os que eran xa Urbanizables No Programados no plan 
vixente. 

O sector S-41-R Cú da Viña, redelimitouse e respetouse os solos que no Plan do 93, follas 18-
33, 19-33, 18-34 e 19-34, tiñan a clasificación de Solos No Urbanizables Paisaxe e Masas 
Forestais, mantendose os que eran xa Urbanos, Urbanizables Programados e Urbanizables No 
Programados no plan vixente. 
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Parte do sur do sector S-17-R pasou a clasificarse como Solo Rústico de Protección Forestal. 

O sector S-02-I, Chan do Labrador redelimitouse, reducindo considerablemente o ambito con 
fin de desenrrolar unha superficie razoable que permita recoller a fábrica existente; modificouse 
o trazado do viario estructurante para dar continuidad a masa forestal que cae pola ladera do 
monte, clasificandoa como Solo Rústico de Protección de Masas Forestales, dentro do Sistema 
Xeral de Zonas Verdes, e como Agrario-paisaxístico o resto, ao sur unha parte incorporouse ao 
APR A-08-02 Igrexa 1 para poder conectar o novo vial proposto coa rede existente. 

Os humedais de Goberna e San Andrés pasaron a Solo Rústico de Protección Ordinaria; a 
Fochanca de Pertegueiras integrouse como sistema xeral de zonas verdes, no sector de Fontes 
Pertegueiras; os terreos do curso baixo, medio e alto do río Lagares pasaron a Solo Rústico de 
Protección de Aguas e Cauces. 

 

SOLOS RUSTICOS DE PROTECCIÓN ORDINARIA. 
 
Malia o disposto nos art. 15. e)  e 32.1 da LOUG, compre lembrar que tanto a lexislación básica 
estatal como a autonómica vixentes atribúen o carácter residual ó solo urbanizable e, a 
necesidade dunha especial xustificación, recae sobre a clasificación dos solos urbanos, de 
núcleo rural e rústicos. 

O PXOM clasifica como solos rústicos protexidos cerca do cuarenta por cento do termo 
municipal, aqueles que entende de un xeito ou outro xustificados. 

 

SOLOS RÚSTICOS DE PROTECCIÓN DE COSTAS. 
 
Para dar cumprimento ao expresado no artigo 32.2. e) da LOUG, e visto que a Comisión 
Superior de Urbanismo non informou favorablemente a reducción excepcional (a 20 metros) 
solicitada polo Concello no sector de solo urbanizable S-01-R Rotea. A consecuencia deste 
informe procedeuse á clasificación como Solo Rústico de Protección de Costas á porción do 
sector de solo urbanizable S-01-R, Rotea, nunha distancia de 100 metros, medidos desde a liña 
interior da ribeira do mar, solicidanto en data de 20 de novembro de 2007 a reducción da franxa 
de protección de costas de 200 ata a apantallaxe contra as estruturas portuarias mailo núcleo 
urbano de Riveira. Estsa solicitude consta como pendente de resolución nestes intres. 

Clasificáronse como solo rústico de protección de costas todos os terreos, fóra do solo urbano, 
situados a unha distancia inferior á 100 metros medidos desde a liña interior da ribeira do mar, 
subsanando daquela o erro que a este respecto se padeceu en varios sectores de solo urbanizable 
(S-01-R, Rotea; S-14-R, Fontes-Pertegueiras; S-31-R, Río; S-50-R, Cabo Estai Norte). 
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SOLOS RÚSTICOS DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS. 
 
En relación con esta cuestión, o Concello de Vigo aportou na Comisión de Seguemento do 
PXOM, un dictame xurídico municipal aclaratorio, ó que nos remitimos a efectos de evitar 
innecesarias reiteracións, que acota a observación da Orde ós solos rústicos. 

Na documentación elaborada para aprobación definitiva redelimitáronse as zonas clasificadas 
como solos rústicos de protección de infraestruturas, incluíndo todos os viais de titularidade 
autonómica, estatal e provinciais coas súas zonas de protección cando atravesan solos 
clasificados de rústicos, así como os depósitos, subestacións. os tendidos eléctricos cando se 
atopan en solos rústicos. 

Esta corrección introducíuse nos planos de ordenación da serie 1, e 2 e no plano da serie 0  de 
clasificación de solo. 

 

SOLOS RÚSTICOS DE PROTECCIÓN DE AUGAS. 
 
Nos sectores de solo urbanizable, S-21-T/R, S-25-R, S-28-R, S-57-R e S-60-R,  que por seus 
ambitos discurren cursos de auga, éstes e as suas servidumbres de protección foron clasificados 
como solos rústicos de protección de augas e cauces, aínda que nas fichas dos sectores ditas 
superficies constan como superficie delimitada, consta tamén que a superficie foi descontada 
aos efectos do cómputo da edificabilidade, coa intención de que as zonas verdes que se xeneren 
se situén próximas a estos solos rústicos de protección, xa que estos solos non foron 
considerados como integrantes do sistema xeral de zonas verdes e libres por estar desconectados 
do sistema xeral e xenerarían ambitos discontínuos dos solos urbanizables, non sendo o mesmo 
que no sector S-56-R Saiáns que si forma parte do SXZVEL e que no sector S-8-R Cereiro que 
linda xa con outros solos de carácter protexido doutra natureza. De todos os xeitos, incluirase 
nas fichas que ditos solos rústicos no computaran a efectos de edificabilidad. 

 

En canto as zonas inundables  eliminouse a referencia que facíase na memoria da AOD A-1-01 
CANIDO PRAIA (ámbito, por outra banda, de solo urbano non consolidado). 
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PUNTO 5.5 DA ORDE DE 19 DE XANEIRO. SOLO URBANO 

 

ZONAS DO INFORME DOS SERVIZOS MUNICIPAIS. 
 
As Áreas de Ordenación Pormenorizada (AOP) que se citaban no informe dos técnicos 
municipais e que podían entenderse comportaban un maior aproveitamento, unha urbanización 
importante ou unha ordenación diferente, foron reestudiadas e consultadas na Comisión de 
Seguemento. 

Como froito dese estudo, a área da AOP-26, CARAMUXO, que figurara na anterior Aprobación 
provisional, clasificouse como Solo Urbano consolidado, API 51 Industrial. 

A AOP-16, POVISA, xustifica máis detalladamente a singularidade da ordenación por tratarse 
dun edificio hospitalario xa existente cunhas necesidades de adaptación das súas instalacións 
que non precisan de ningunha cesión, equidistribución nin urbanización e non supoñen unha 
ordenación substancialmente diferente das actuais nin un incremento do aproveitamento 
lucrativo. 

Mantense como AOP-16 en solo urbano consolidado. 

A AOP-21, CORDELERÍAS MAR, tamén ampliou a xustificación do seu carácter consolidado 
na propia Memoria Xustificativa ordenación pormenorizada, por ter o terreo, na actualidade, a 
condición de solar, sen necesidade de equidistribución, podendo considerarse a cesión e 
urbanización previstas no Convenio cos traballadores de escasa entidade e  susceptibles de ser 
encadradas como actuacións illadas en solo urbano consolidado.  

No referente os ámbitos de solo urbano consolidado nos que se prevén viarios de nova creación, 
que poden comportar a categorización dos mesmos como non consolidado, fixeronse as 
oportunas correccións. 

Nalgúns casos, eliminando o viario previsto por considerarse prescindible. 

Noutros casos, cando a condición de solar das parcelas podia devir do viario previsto 
delimitóuse un ámbito de solo urbano non consolidado e, nos casos en que os terreos xa teñen a 
condición de solar con independencia da actuación viaria prevista polo plan, mantéñense como 
actuacións illadas en solo urbano consolidado e consígnanse na EAEEF, a efectos da súa 
programación e xustificación da financiación dos mesmos. 
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PUNTO 7 DOS ARTIGOS 9.3.11 E 9.4.10 ESTUDOS E PROXECTOS QUE 
MODIFICAN CONDICIÓNS DE ALTURA USO E TIPOLOXÍA 
 

Os artigos 9.3.11. e 9.4.10 da normativa  modificáronse, na súa redacción, incluíndo a referencia 
ao artigo 104, norma de aplicación directa da Lei para a adecuación das construccións aos 
entornos nos que se atopen e que aplícanse aos supostos  aos que fai referencia esta Norma, non 
excepcionalmente senón como contido propio. 

A propia ordenanza establece claramente os dereitos edificatorios e a limitación de altura, por 
ancho de rúa e tamén o límite de non superar ás dos edificios colindantes que superen dita altura 
cun máximo de  11 plantas e coa prohibición de crear novas medianeiras.  

Non supón, polo tanto, unha modificación das alturas reguladas pola ordenanza, senón, 
xustamente, a aplicación da determinación de altura que fixa a mesma, que para estes casos é a 
da edificación colindante cuxa medianeira se quere tapar á fin de mellorar a escena urbana, sen 
que en ningún caso se podan superar as 11 plantas.  

Para o caso de necesidades de axuste de aliñacións ou rasantes, se estabrece a obrigatoriedade 
de tramitar un Estudio de Detalle, seguindo as indicacións da Orde. 

 

Ordenanza 6 : Indeterminación da variable N 
Para resolver esta observación, substitúese no  artigo 9.6.8. a expresión “parámetros variables”  
por “coeficientes de altura”, de xeito similar ao que se utiliza nas táboas de tarifas e baremos de 
honorarios dos Colexios Profesionais.  

Asi mesmo, corrixíuse a definición destes coeficientes de altura, quedando deste xeito 
plenamente determinados ditos coeficientes que se utilizan nas fórmulas  da Normativa 
urbanística. 

 

Ordenanza 7 
Con relación a este punto da Orde, xustifícase en que por “ordenación xeral uniforme” non se 
pode entender a constituída por edificacións idénticas.  

Esta Ordenanza proponse para resolver solucións de contorno complexas, que posibiliten 
precisamente que as construccións se axusten as condicións das edificacións colindantes.  

 

Ordenanza 13:  
Condicións de integración e coordinación co contido das ordenanzas no que se insire. 

Este artigo das ordenanzas xustifícase en base a un principio de lóxica e da tradición 
arquitectónica.  
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Ven a conto lembrar a Aldo Rossi e a súa “teoría dos feitos urbanos” recollida na “Arquitectura 
da cidade” e a diferenciación de “monumento” e  “caserío”. 

As dotacións son a expresión do público no sentido máis amplo, o lugar das institucións,  e han 
de ter a súa expresión arquitectónica propia e diferenciada, o que por outra banda conecta coas 
teorías funcionalistas  que relacionan a forma e a función. 

Resulta con todo defendible, que os edificios dotacionais se proxecten para a función á que 
estean destinados:  nin as igrexas, nin os hospitais, nin as cárceres ou os polideportivos poden 
semellar edificios de viviendas, e viceversa. 
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PUNTO 5.6 DA ORDE DE 19 DE XANEIRO. SOLO URBANIZABLE: 

 

5.6.1. SECTOR S-64-D, EIRAVELLA 

A delimitación, e a ficha, do sector S-64-D modificáronse; dispón dunha superficie superior a 
20.000 m2, xustificándose a súa clasificación como solo urbanizable. 

Pódese apreciar esta modificación no plano 20 da serie 1 (1:5.000) e nos planos 23-N, 24-O e 
24-N da serie 2 (1:1.000 / 1:2.000). 

 

5.6.2. VIARIOS INFERIORES A 16 METROS  EN SOLO URBANIZABLE: 

S-53-R XUNQUEIRA, S-44-I MATAMÁ-VALADARES, S-67-I GARRIDA, S-48-R O 
SEIXO,  S-73-I/T BARUXANS,  S-21-T/R LIÑEIRIÑOS. 

Corrixíronse os viais que se citan neste apartado da Orde da CPTOPT , pasando a ter unha 
dimensión igual ou superior a 16 metros. 

No sector S-73-I/T, Baruxáns, existe un viario de doce metros de Fomento, que se mantén dada 
a condición de partida e a disposición do novo estruturante da zona que si vai con dezaséis 
metros. 

No sector S-53-R, Xunqueira, mantéñense os viarios de doce metros toda vez que se consideran 
suficientes na articulación local; a prolongación cara á Nigrán prodúcese a traveso de solos 
rústicos de especial protección forestal: a disposición dunha sección viaria de dezaséis metros 
suporía un non desexable impacto territorial, sen outra función que a conectividade que se 
considera do mesmo xeito garantida.    

 

5.6.3. ANEXO DE CUMPRIMENTO DA LEI E REGULAMENTO DE ACCESIBILIDADE EN 
SECTORES CON ORDENACIÓN DETALLADA 

Todas as memorias dos sectores con ordenación detallada (SOD), teñen un capítulo 
(xeneralmente o número IX) xustificativo do cumprimento da Lei e Regulamento de 
Accesibilidade e supresión de barreiras. 
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PUNTO 5.7 DA ORDE DE 19 DE XANEIRO. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E 
ESTUDO ECONÓMICO 

 

5.7.1. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN / PREVISIÓNS / PRAZOS / DESENVOLVEMENTO 
COHERENTE DO PLAN XERAL 

Reformulouse o documento de Estratexia de actuación e Estudio económico do Plan Xeral, 
tendo en conta as indicacións expresadas na Orde da Consellería, no sentido en que foi 
informada a Comisión de Seguemento do PXOM. 

Dito documento complementa a argumentación da previsión de crecemento e dimensionado da 
demanda con dados estatísticos de producción de vivendas e visados do Colexio Oficial de 
arquitectos de Galicia (COAG) nos últimos doce anos e da comparación da oferta do Plan coa 
demanda calculada con folgura. Como xa se ten indicado, o Plan se dimensiona cunha folgura 
que  aproximadamente duplica a  demanda estricta prevista. 

A programación, precisada en tres cuadrienios, acompasouse coas previsións do Plan, 
garantindo as axeitadas condicións de desenvolvemento ás que se refiren os artigos 52 e 60.1 da 
LOUG. 

 

5.7.2. EXECUCIÓN DE SISTEMAS XERAIS PARA DESENVOLVEMENTO DE SUNC E 
SUBLE. 

No documento reformulado do EAEEF, recóllense as conclusións do novo Anexo ó Tomo I da 
Memoria “INFRAESTRUTURAS E REDES DE SERVIZOS URBANOS”, determinando a 
inserción no programa das fases de execución dos sistemas xerais.  

Igualmente, en todas as fichas de ámbitos de Solo Urbano Non Consolidado, tamén nas de 
Sectores de Solo Urbanizable, se especifican os elementos de sistemas xerais que dan servizo e 
garanten a conexión coa estrutura xeral e orgánica do territorio e mesmo os reforzos ou 
ampliacións necesarios dos existentes. 
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5.7.3. ERROS EN DOCUMENTO DE ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO 
ECONÓMICO: 

  

-CONTRADICCIÓNS ENTRE PORCENTAXES DE CUADRIENIOS A-03, A-04, A-06-DIFERENTES 
IMPORTES 

-ACTUACIÓNS EN SISTEMAS XERAIS VENCELLADAS A ÁMBITOS DE XESTIÓN  

SEN PRAZOS : A-03, A-04, B-02, B-08, B-15 , B-17 

-PRAZOS  DE ACTUACIÓS URBANÍSTICAS SUPERIORES A PRAZO DE SISTEMA  

XERAL 

-SOLOS OBTIDOS PARA SISTEMAS XERAIS SEN FINANCIACIÓN A-03, A-04, A- 

05,A-06,A-07,A-08 

-PRAZOS DE SISTEMAS XERAIS EN ÁMBITOS Y SECTORES PRIORITARIOS 

 

Como xa se indicou na resposta aos puntos  5.2.1. e 5.2.3. da Orde, o documento de Estratexia 
de actuación e Estudio económico, reelaborouse aportando unha maior precisión nas táboas de 
cálculo e tendo en conta as previsións do novo Anexo ó Tomo I “INFRAESTRUTURAS E 
REDES DE SERVIZOS”. 

Os dados de programación da estratexia, así como as claves de cada un dos sistemas xerais 
relacionados, trasladáronse a cada unha das fichas de planeamento de ámbitos e sectores do 
Documento de Xestión. 

O resultado testouse e tratouse informáticamente, intentando evitar as discrepancias entre os 
distintos documentos, algo, por outra banda, de gran complexidade, tendo en conta a intríseca 
propia da documentación do Plan Xeral. 

-Corrixíronse as porcentaxes que figuran nas fichas de xestión de sistemas xerais para facelas 
coincidar coas tablas do EAEEF. 

-Igualmente os importes  do Anexo 7  e do cadro do gráfico de actuacións. 

 -Axustárose os prazos de desenvolvemento das actuacións urbanísticas aos prazoos de 
execución dos sistemas. 

-Repasáronse as fichas de xestión de sistemas xerais para que figuren as previsións incluídas no 
Anexo 7 do EAEEF. 

-Establecéronse, correctamente, as porcentaxes de financiación por cuadrienios de tódolos 
sistemas xerais. 
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-Procuráronse evitar discrepancias entre o apartado 12 do EAEEF e o gráfico de prioridades  do 
PXOM. 

 

5.7.4. SISTEMAS XERAIS DE SEGUNDO ORDE. 

O viario de segundo orde estaba recollido agregadamente dentro dos costes de urbanización dos 
distintos ámbitos e sectores polos que transcorren. 

Mais, sen dúbida, facelo asi induce ó erro de non contabilizar os tramos de este viario que 
transcorre por solos rústicos ou urbanos consolidados, cuxa execución non esté imputada a 
ámbitos e sectores.  

Corrixese o documento desagregando, dos costes de urbanización, os do sistema xeral viario de 
segundo orde e determínase a súa programación e financiación de xeito congruente co 
desenvolvemento dos ámbitos e sectores. 

Incorpóranse ós planos da serie 0 (Estrutura Xeral e Ordenación Territorial) os do sistema xeral 
viario de segundo orde, identificando cada un deles.  

Incorpóranse, tamén desagregadamente, ás correspondentes fichas de planeamento do 
documento de xestión.  

 

5.7.5. VIAIS EN SOLO URBANO CONSOLIDADO. 

A EAEEF inclúe as actuación illadas en solo urbano consolidado necesarias para a apertura de 
viais e as previstas para zonas verdes e equIpamentos, valorando tanto a obtención de terreos 
por expropiación como a execución da obra de urbanización, xustificando a financiación e 
programación. 

 

5.7.6. CONFORMIDADE DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS. 

Tal como se indica no EAEEF, “a Conformidade dos compromisos atribuidos ás 
administracións públicas non municipais, realízanse na medida en que forman parte das súas 
competencias respectivas, que encaixan razoablemente coas súas capacidades de investimento 
nos ámbitos supramunicipais correspondentes ás tendencias observadas, cos déficits históricos 
na cidade, cos plans e proxectos convenidos ou en troques de convenir e cos informes das 
Administracións sectoriais, que semellan una aceptación tácita dos investimentos 
programados” 

Todo elo, sen prexuízo dos acordos que incorpora expresamente o Plan e daqueles outros que, 
sen terse materializado en convenios que se podan trasladar ó Documento, foron explicitados 
polas distintas administracións. 
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PUNTO 5.8 DA ORDE DE 19 DE XANEIRO. A NORMATIVA. 

 
 
5.8.1.a)  SIMPLIFICACIÓN DO ARTICULADO, ELIMINACIÓN DE DUPLICIDADES.… 
INFORME DOS SERVIZOS TÉCNICOS E XURÍDICOS MUNICIPAIS. 
 
Trátase dunha recomendación que se entende conveniente, mais non obrigada.  

No momento de tramitación no que se atopa o expediente, semella cuestión inabordable toda 
vez que, o traballo de simplificación, supresión de duplicidades, tería unha gran complexidade, 
por mor da necesidade de renumeración, reestruturación das correspondencias, etc.  

 
5.8.1.b)  REGULACIÓN DAS EDIFICACIÓNS EXISTENTES. 

O artigo 2.7.25 da normativa dispón que as edificacións, construcións e instalacións realizadas 
durante a vixencia do anterior Plan, con incumprimento das normas referentes a edificabilidade, 
ocupación e uso do solo, que resultaban disconformes con dito planeamento, quedarán 
sometidos ao réxime de fóra de ordenación ou ordenanzas. 

En virtude deste precepto, están permitidas as obras de conservación, mantemento, as parciais 
de consolidación ou reparación. 

Sen embargo, no artigo 210.2 LOUG, disponse que aquelas construccións realizadas sen licenza 
ou incumprindo as mesmas (art. 2.7.25 da Normativa), transcorrido o prazo de seis (6) anos, 
somentes poderán realizarse pequenas obras esixidas pola seguridade e hixiene e nunca a 
consolidación.  

Xa que logo, para o suposto previsto no art. 2.7.25, deberíanse permitir únicamente dous tipos 
de obras: as de conservación (art. 2.6.2 b) da Normativa) e as encamiñadas á adecuación á 
legalidade urbanística. 

Corríxense estes artigos. 

En canto a edificacións ilegais en solo rústico, non se atopa  precepto algún no documento da 
normativa urbanística do Plan que contradiga ás  Disposicións Transitorias (DT)  5º e 11ª da 
LOUG. 

A DT 5º, refírese ás edificacions ilegais en solo rústico (é dicir, aquelas que non contan coa 
preceptiva autorización autonómica e/ou licenza administrativa). 

No tocante á DT 11ª da LOUG, “explotacións agropecuarias existentes”, o PXOM non dí nada, 
por canto, fica regulado nun procedimento e réxime transitorio da Lei, que resulta de plena 
aplicación.  
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É decir: as normas previstas nestas DT son de directa aplicación, independentemente do que 
diga o plan (que neste caso é nada). 

 
5.8.2. TEXTO ARTICULADO: 
 
 
5.8.2. ART. 1.0.2. REFERENCIA Á LEXISLACIÓN DEROGADA. 
 
O artigo 1.0.2. actualizouse coa legislación actualmente vixente precisando que, os textos legais 
e regulamentarios específicos de máis directa aplicación, estatais ou autonómicos, manterán a 
súa aplicación mentras que non sexan derogados ou substituídos.  
 
 
5.8.2. ART. 1.0.9. NORMAS DE INTERPRETACIÓN. 
 
O artigo 1.0.9. corrixiuse, reproducindo exactamente o artigo 6 da LOUG. 
 
 
5.8.2. ART.1.0.10.CORRECCIÓN DE ERROS 
 
A subsanación de erros materiais, que por outra parte está suficientemente regulada no artigo 
105.2 da Lei 30/1992 de réxime xurídico e do procedemento administrativo común, precisouse, 
no senso da Orde da CPTOPT, engadindo un terceiro punto: 
 
“ Unha vez aprobada polo Pleno, remitirase ó órgano autonómico responsable para que 
refrende a subsanación do erro material “. 
 
 
5.8.2. ART. 2.7.5. LIMITACIÓNS DE INTENSIDADES MÁXIMAS DE EDIFICACIÓN 
EN PLANEAMENTOS APROBADOS COA ANTERIOR LEXISLACIÓN / DISPOSICION 
TRANSITORIA 1ª DA LOUG. 
 
O punto 4 do artigo 2.7.5. da Normativa, refírese á limitación de uso residencial que establecía a 
anterior Lei 1/97 (0,825 m2c/m2s) e non ás limitacións de intensidade de uso da actual LOUG, 
que, en aplicación da disposición transitoria 1ª, evidentemente terán que cumprirse. 
 
Ningún dos planeamentos incorporados aprobados ao abeiro da lexislación anterior, que 
incorpora o PXOM, superan os límites de edificabilidade establecidos por esta Lei para o solo 
urbano non consolidado. 
 
Xa que logo, trátase dunha determinación do Plan dentro dos límites da súa competencia  e a 
prol da máis racional ordenación (pénsese que coa limitación da intensidade residencial do art. 
11.1.b) da Lei 1/97 déuse lugar a actuacións en zonas de uso residencial con casi a metade do 
aproveitamento destinado a outros usos distintos do residencial, cousa non prevista cando se 
redactou o PXOU-93 vixente), e todo elo con independencia da Disposición Transitoria. 
 
 
5.8.2. ART.2.7.8. APROVEITAMENTO SUSCEPTIBLE DE APROPIACIÓN. 
 
Á vista da observación, suprímese o último parágrafo do número 2 do artigo 2.7.8. 
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5.8.2. ART. 2.7.10. TEXTO REFUNDIDO VS. MODIFICACIÓNS DE PLANEAMENTO 
 
Modificouse “Texto Refundido” por “un novo documento de Plan Parcial”. 
 
 
5.8.2. ART. 3.6.5. EXCEPCIONALIDADE DE CONTÍAS MÍNIMAS DE DOTACIÓNS 
PÚBLICAS 
 
Concrétase, na nova redacción deste artigo, que a excepcionalidade que se prevé nas reservas de 
solo para dotacións locais refírese unicamente á posibilidade de que, en determinadas fichas, se 
esixan reservas superiores ás contías mínimas establecidas na LOUG. 
 
 
5.8.2. ART. 4.1.3. FINALIDADES DOS ESTUDIOS DE DETALLE. 
 
Suprímese o apartado d) do artigo 4.1.3. 
 
 
5.8.2. ART. 4.1.5. REGULACIÓN DOS PLANS ESPECIAIS DE REFORMA INTERIOR. 
 
Especifícase que os plans especiais de reforma interior circunscríbense ao solo urbano non 
consolidado. 
 
 
 
5.8.2. ART. 4.1.6. DEFINICIÓN DE PLANS ESPECIAIS PREVISTOS. 
 
Suprimiuse a referencia á plans especiais de reforma interior que figuraba antes neste artigo. 
O resto, non parece contradictorio co artigo 68 da LOUG. 
 
 
5.8.2. ART.4.1.7. LÍMITES E CONTIDO DOS PLANS ESPECIAIS. 
 
O artigo 4.1.7. determina, textualmente, que os plans especiais axustaranse ao disposto na 
legislación urbanística de aplicación, incluidos, xa que logo, os artigos que se citan na Orde. 
 
 
5.8.2. ART. 5.1.7. REMISIÓN ERRÓNEA AO ARTIGO 5.1.20. 
 
Corríxese este erro,  poñendo artigo 5.1.23 en vez de 5.1.20 
 
 
5.8.2. ART. 5.1.15. DEFINICIÓN DE USOS TEMPORAIS. 
 
Xustifícase;  o artigo 5.1.15 non cita o termo “ indefinido” senón  “INDETERMINADO”. 
Non é o mesmo un Uso Temporal:  non previsto, mais tampouco prohibido pola Lei, que un Uso 
Provisional -regulado no Art. 5.1.15 4- no que si é de aplicación o artigo 102, como o propio 
texto recolle. 
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5.8.2 ART. 5.1.21. DEFINICIÓN DE USOS TOLERADOS EN SOLO RÚSTICO. 
 
En atención desta observación, suprímese o apartado 2 do artigo 5.1.21. 
 
 
5.8.2. ART. 5.2.1.REGULACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN CONDOMINIO 2. 
 
Suprimiuse a categoría nº 2 de condominio; mantéñense as categorías 1 e 3: agora a tres pasa a 
ser denominada 2. 
 
A regulación de condominios, refírese a promocións de viviendas que se realizan nun solar 
cunhas dimensións que permiten a cabida de máis dunha vivienda e, con todo, non se considera 
axeitado a división en soares convencionais. 
 
No momento de solicitar a Licenza, esta se presenta sobre unha parcela que si dispón da 
condición de soar. 
Do mesmo xeito que nun soar pódense dispor diversos bloques abertos aos que se accede por 
camiños, sendas ou rodaduras privadas, as viviendas unifamiliares poden resolver a mesma 
situación mediante un acceso común, pertencente ao solar de orixe que non se pode dividir nin 
pechar. 
 
Estos condominios son una forma de contribuir a resolver os problemas topolóxicos que 
obrigarían a determinar ou delimitar zonas de normalización de fincas, permitindo iniciativas 
dos particulares que contribuirán a dar saídas á problemas da estrutura parcelaria existente, 
recoñecidos polo Plan. 
Por outra banda, enténdese que dita regulación  non vulnera ningún dos apartados do artigo 104 
da LOUG. 
 
A regulación do condominio nº2, para o caso de vivendas unifamiliares, e para evitar os 
posibles problemas postos de manifesto pola Consellería neste punto, modifícase limitando a 10 
o número máximo de vivendas unifamiliares que poden situarse neste tipo de condominio nunha 
única parcela. 
 
 
5.8.2. ARTS. 5.10.4. E 7.1.3. VÍAS DE COEXISTENCIA E ANCHO MÍNIMO DE SEIS 

METROS. 
 
Modificouse a anchura mínima destas vías a oito metros, como esixe o art. 106 da LOUG, como 
pode comprobarse nos artigo 5.10.4 e 7.1.7. ( e non 7.1.3. como se dí na Orde). 
 
 
5.8.2. ARTS. 5.10.12. , 5.10.18 e 5.10.22.  PLANS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURAS. 
 
Suprimíronse as referencias, nas ordenanzas que se citan, ás posibilidades de establecementos 
de usos distintos aos ferroviarios, portuarios e/ou aeroportuarios nos Plans Especiais 
respectivos. 
As posibilidades de cambio de uso, regúlanse directamente desde a Lei no artigo 47.5. 
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5.8.2. ART. 6.2.13. ESPACIOS INTERPOSTOS E ACCESO RODADO. 
 
Suprimiuse a situación de “espacio interpuesto” do apartado 4 do artigo 6.2.13. 
 
  
 
5.8.2. ART. 7.1.2. POSIBILIDADE DE VIARIOS PRIVADOS. 
 
Modificouse a redacción do artigo 7.1.2. , precisando que os accesos interiores de parcelas para 
o servizo de vivendas unifamiliares, de condominio nº 2, ou de viviendas multifamiliares en 
bloque aberto en réxime de copropiedade no interior de parcela, cun pechamento do  
conxunto nas condicións que se establecen nas Normas Urbanísticas, non teñen carácter de 
viario e que se consideran afeitos ao uso residencial. 
 
 
5.8.2. ART. 10.4.3.  PARCELAS MÍNIMAS EN SOLOS DE NÚCLEO RURAL. 
 
Corrixiuse a redacción do artigo 10.4.3.;  as parcelas mínimas axustáronse ao disposto  no artigo 
29.1. a) da LOUG a 600 m2 nos núcleos e 800 m2 na zonas de expansión. 
 
 
5.8.2. ART. 10.4.4.  CESIÓNS DE VIARIOS. 
 
Enténdese que, neste caso, o propio Plan Xeral define as aliñacións mediante este artigo, de 
modo semellante a como o fai a Lei coas proteccións de cauces, sen debuxalas.  
 
 
5.8.2. ART. 12.0.11 REGULACIÓN DE USOS E EDIFICACIÓNS  EXISTENTES EN 
SOLO RÚSTICO. 
 
Considérase que,  os usos e edificacións existentes no momento da aprobación do Plan Xeral, no 
caso de non coincidir cos usos permitidos ou autorizables, na Categoría de Solo Rústico na que 
estean localizados, non son totalmente incompatibles coas determinacións do Plan Xeral, e nese  
senso corríxese o artigo 12.0.11. 
 
 
5.8.2. ART. 12.5.1. DEFINICIÓN DE  SOLO  RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS. 
 
Corrixiuse o artigo 12.5.1., no senso indicado no artigo 32.2. e) da LOUG. 
 
 
5.8.2. ART- 12.5.2. RÉXIME DO SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS 
 
Corrixiuse, engadindo entre os usos autorizables, as  construccións e instalacións dedicadas á 
acuicultura, co que a regulación acomódase ao disposto no artigo 38 da LOUG, mesmo 
establecendo unhas maiores limitacións. 
 
5.8.2. ARTICULADO INTRODUCIDO NA NORMATIVA NO CUMPRIMENTO DA 
RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DA 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
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Art. 1.0.8. Plan de Seguimento de Indicadores 
“O Concello realizará o Seguimento dos Indicadores ambientais segundo se recolle no Plan de 
Seguimento da Sustentabilidade contido no Estudo de Sostenibilidade Ambiental, Impacto 
Territorial e Paisaxístico do presente Plan Xeral.” 
 
Art. 4.0.3. Condiciones ambientales de desarrollo. 
“1. Todo o planeamento de desenvolvemento derivado do PXOM de Vigo deberá someterse a 
evaluación 
ambiental estratéxica, segundo a lei 9/2006 (ou a vixente no seu momento). 
2. Todos os planeamentos de desenvolvemento de solo urbano non consolidado ou de solo 
urbanizable requerirán o informe preceptivo de Augas de Galiza, respecto á suficiencia de 
abastecemento, saneamento e riscos de inundación. O informe será vinculante respecto ao 
referente a riscos de inundación en canles e zonas hidráulicas que sexan competencia da 
Administración Autonómica. 
3. Todos os planeamento de desenvolvemento de solo urbano non consolidado ou de solo 
urbanizable conterán un estudio específico que evalúe a prevención da contaminación acústica, 
e electromagnética dentro do seu propio ámbito.” 
 
Art. 12.6.4 Condicións especiais dos Sistemas Xerais. 
“Nos ámbitos desta clase e categoría de Solo Rústico que están delimitados como Sistemas 
Xerais de Espacios Libres e Zonas Verdes, a súa transformación para ser adecuados ao uso 
público non poderá producir de ningunha maniera pérdidas dos seus valores naturais.” 
 
5.8.2.  Art 8.3.2. Réxime de Usos, na Protección do Patrimonio edificado  
Elimínase o segundo parágrafo no que se dispuña a obrigatoriedade da autorización previa do 
departamento competente en materia de Proteccion do Patrimonio para a obtención de licenzas 
de primeira ocupación ou de  actividade.  
 
5.8.2.  Art 9.9.7. Condicións de Parcelación e Tipoloxías, na ordenanza de Edificación de vilas e 
chalés 
Corrixiuse un erro material ao se no diámetro incrito   
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PUNTO 5.9 DA ORDE DE 19 DE XANEIRO. OUTRAS CUESTIÓNS. 

 
5.9.1. REDACCIÓN EN LINGUA GALEGA. 
 
Preséntase a Normativa en lingua galega: trátase do único documento que na aprobación 
provisional non estaba en galego. 
En todo caso, acompáñase asemade o texto en castelán.    
 
 
5.9.2. PLANOS DE INFORMACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS. 
 
Apórtase un novo xogo completo dos planos da serie 3, de información dos servizos existentes, 
a escala 1/5.000, como xa se indicou na resposta ao punto 5.4.1. da Orde. 
 
 
5.9.3. DEFINICIÓN DE RASANTES EN PLANOS DE ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA EN SOLO URBANO. 
 
Nos planos da serie 2, no que se refire ao solo urbano consolidado, reflíctense as aliñacións e 
rasantes existentes, que figuran na base cartográfica, coas precisións e acotacións que nese xogo 
se conteñen. 
 
Nos planos de ordenación pormenorizada (AOP) en solo urbano figuran, asemade, as aliñacións 
e rasantes. 
Nas AODs e nos sectores SODs, reflíctese nos seus documentos específicos onde se conteñen 
nun plano de viario, coa definición expresa de aliñacións e rasantes. 
 
 
5.9.4. SUPERFICIE DE SISTEMAS XERAIS NO SECTOR S-20-R 
 
Correxiuse o erro. 
O sector S-20-R pasou a ser o SUND-04. 
 
 
5.9.5. ERROS EN FICHAS DE SUNC: 
 
Corrixidos. 
 
 
5.9.5. AODS CON PRAZO 
 
Corrixido. 
 
 
5.9.5. SUPERFICIE DE ZONAS VERDES EN A 8-39 
 
Non se incorpora, neste Documento, a ordenación detallada do ámbito. 
 
 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 698 -  
 

5.9.6. INICIATIVA PÚBLICA E SISTEMA DE COMPENSACIÓN 
 
Como xa se explicara na Comisión de seguemento, a iniciativa que figura nas fichas de 
características correspóndese co que é a iniciativa de planeamento, no sentido de obriga de 
impulso na redacción do planeamento que se trate. 
 
Non se trata, xa que logo, de iniciativa de execución do planeamento, é decir xestión, que queda 
claramente delimitada coa determinación do sistema de execución, segundo se  establece na lei : 
cooperación, expropiación, sistemas de xestión directa pública, e compensación, concerto ou 
concesión de obra urbanizadora, xestión indirecta con intervención da iniciativa privada. 
 
 
5.9.6. REFERENCIA Á APR A-5-38 CANADELO, NAS FICHAS DAS A-5-39 E A-5-41. 
 
O ámbito de solo urbano non consolidado A-5-38, CANADELO, que figurou como Área de 
ordenación detallada (AOD) na aprobación inicial, considerouse conveniente, no presente 
documento, que non a tivera. 
 
O motivo é claro: permitir unha maior marxe de manobra á ordenación da entrada ferroviaria 
Norte e ás operacións correspondentes de integración da vía do AVE nas proximidades da 
estación de Urzaiz e que se poderían ver condicionadas ou impedidas por unha ordenación 
detallada incompatible. 
 

As referencias que noutros documentos, como as Memorias das ordenacións detalladas 
colindantes , se fan a ese ámbito debíanse á razón antes apuntada.  
 
Non obstante, mantense a ficha de dito ámbito de solo urbano non consolidado A-5-38 
CANADELO, cuxa ordenación haberá de coordinarse co Plan Especial de Infraestructuras e 
Referma Interior do Acceso Norte do AVE previsto para a integración urbana do acceso norte 
de alta velociade. 
 
Corríxense as referencias a esta ordenación detallada nas Memorias das AODs A-5-39, VÍA 
NORTE e A-5-41, BEIRAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 699 -  
 

6.2.8.2. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA RESOLUCIÓN DE 10 DE 

SETEMBRO DE 2007, DA DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO 

SOSTIBLE, POLA QUE SE ESTABLECEN OS REQUISITOS PARA DECLARAR A 

INVIABILIDADE DO SOMETEMENTO DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN 

MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIGO ÓS TRAMITES PREVISTOS NO ARTIGO 

7 DA LEI 9/2006, DO 28 DE ABRIL, SOBRE AVALIACIÓN DOS EFECTOS DE 

DETERMINADOS PLANS E PROGRAMAS NO MEDIO AMBIENTE 

 

A Resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible recibiuse no Rexistro da 
Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo en data 13 de setembro de 2007; foi 
publicada no DOGA do vinteún do mesmo mes. 

Na súa disposición final resolutoria, indícanse os requisitos que se deberán cumplir para o non 
sometemento do Plan Xeral do Concello de Vigo, aprobado provisionalmente en maio de 2006, 
aos trámites previstos no artigo 7 da Lei 9/2006, do 28 de abril. 

O Estudo de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico (ESAITP) actualízase 
completamente no presente Documento para Aprobación definitiva, á vez que introduce 
capítulos específicos no cumprimento e atención da Resolución e noutros aspectos 
complementarios indicados e considerados ao respecto. 

Nomeadamente: 

o Capítulo 1, de Modificacións introducidas en cumprimento da Orde da Consellería de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transporte e da Resolución da Dirección Xeral de 
Desenvolvemento Sostible.  

o Capítulo 4, de Sostibilidade, subcapítulos de Compacidade e Estratexia do Programa. 

o Capítulo 10, de Plan de Seguimento da Sustentabilidade. 

Remítese, dende aqui, a ese Documento, especialmente nos capítulos sinalados na explicitación, 
xustificación e caracterización dos cambios e melloras introducidos.  

Mais cómpre sinalar que, no cumprimento da Resolución, se realizaron as siguientes 
modificacións no Documento o que, para a súa explicitación, aprovéitase a estrutura punteada 
daquela: 

 

Puntos Primeiro, Terceiro e Sexto 

Resólvese expresamente que se recollan nas Fichas de planeamento as condicións vinculantes 
que se indican en cadanseu punto dos anteditos. 
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A Normativa recolle, a tal efecto, un artículo novo co seguinte contido e numeración: 

Art. 4.0.3. Condicions ambientais de desenvolvemento. 

1. Todo o planeamento de desenvolvemento derivado do PXOM de Vigo deberá someterse a 
avaliación ambiental estratéxica, segúndo a lei 9/2006 (o a vixente no seu momento). 

2. Tódolos planeamentos de desenvolvemento de solo urbano non consolidado ou de solo 
urbanizable requirirán o informe preceptivo de Augas de Galiza, respecto da suficiencia de 
abastecemento, saneamento e riscos de inundación. O informe será vinculante respecto do 
referente a riscos de inundación en canles e zonas hidráulicas que sexan competencia da 
Administración Autonómica. 

3. Todos os planeamentos de desenvolvemento de solo urbano non consolidado ou de solo 
urbanizable conterán un estudo específico que avalíe a prevención da contaminación acústica, e 
electromagnética dentro do seu propio ámbito 

En todo caso, e na atención da Resolución, en tódalas Fichas de Planeamento colócanse os 
textos que seguen: 

“O planeamento de desenvolvemento deberá someterse á Avaliación Ambiental Estratéxica  
(AAE) segundo as Leis 9/2006 e 6/2007 de Medidas Urxentes máilo artigo 4.0.3. (Condicións 
ambientais de desenvolvemento) das NN.UU. do Plan Xeral, incluíndo a Avaliación acústica e 
electromagnética.” 

“Requirirase informe favorable de Augas de Galicia sobre garantías de abastecemento de auga 
potable e depuración de augas residuais.” 

En aqueles ámbitos e sectores que se explicitan e incorporan ao Plan con ordenación detallada 
colócase o texto seguinte: 

“A ordenación detallada quedará condicionada á autorización previa e expresa de Augas de 
Galicia para calquer obra que se se pretenda executar sobre o dominio público hidráulico ou na 
súa zona de policía”. 

Ordenacións detalladas que teñen edificacións a menos de 100 metros do cauce do río Lagares: 
A-3-30 CEMITERIO, A-4-40 BARRIOS 1, A-4-46 CATABOI, A-4-47 FREIXEIRO, A-4-48 
PONTENOVA, A-4-49 LAGARES, A-4-45 GANDARÓN, A-3-18 ESPEDRIGADA, A-3-23 
FENOSA BALAÍDOS, S-30-R FRAGOSIÑO 
 

Punto cuarto 

O acordo entre a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e o Concello de Vigo para 
a localización e construción da nova Depuradora sitúaa nos terreos da actual. 

Xa que logo, desbótase a solución da Aprobación provisional, no recheo de Bouzas. 
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Nos planos de clasificación recóllese a delimitación, como Sistema Xeral de Infraestruturas e 
Servizos Urbanos de Depuración (SXD), dos terreos que abranguen os actuais (algo máis de 
oito hectáreas, en solo urbano, tamén clasificados asi no Plan vixente) amáis dos que se 
corresponden á ampliación, en Solo rústico de protección de Costas, que supoñen outra hectárea 
na procura dunha mellor integración ambiental e paisaxística na área contra o núcleo urbano. 

Os terreos reservados non afectan aos solos rústicos de especial protección contiguos. 

Punto cinco 

Este requisito está cumprimentado no artigo 8.2.1 b) das NN.UU., ao respeito da protección de 
canles naturais. 

No seu segundo parágrafo: 

 “Con carácter xeral calquera obra que se pretenda executar sobre dominio público hidráulico e 
a súa zona de policía precisará autorización previa e expresa do Organismo Autónomo 
competente en materia de augas sexa cal sexa o tipo de solo no que se atope consonte o disposto 
no art. 78 do Reglamento do Dominio Público Hidráulico”. 

Punto sete 

Cualifícanse os espazos de alto valor ambiental, e aqueloutros considerados como de 
amortecemento, como Solos Rústicos de Protección de Enclaves Naturais (SRPEN). 

As Illas Cies (incluídas no Parque Nacional das Illas Atlánticas) e a Xunqueira do Lagares teñen 
un tratamento diferenciado:  

As Cíes, presentan, sen dúbida, valores naturais sobresaíntes, de rango estatal, que as cualifican 
como Parque Nacional.  

No cumprimento do informe vinculante da Dirección General de Costas del Estado, de 13 de 
xullo de 2006, reflíctese -nos planos de clasificación- o deslinde de costas de setembro de 2006, 
nomeadamente, nas Illas Cíes: clasifícanse, por mor da afección e dimensión daquelas, como 
Solo Rústico de Solo de Protección de Costas. 

Na protección dos valores naturais e na observancia do antedito mandato, ao abeiro do artigo 
32. 3 da LOUG, correspóndenlle ás Illas Cíes as dúas categorías de solo rústico, Protección de 
Enclaves Naturais e Costas, réximes de aplicación complementaria na prevalencia daquela que 
outorgue á maior protección, se se dera contradicción. 

A Xunqueira do Lagares presenta unha importancia natural de menor grao (carece de 
instrumento específico de protección, non se recolle no catálogo de humidais de Galicia) polo 
que se consideraba protección suficiente a de Costas.  

Mais, na atención da Resolución, e o abeiro do antedito artigo da LOUG cómpre outorgarlle a 
dobre categorización de Solo rústico especialmente protexido: Enclaves Naturais e Costas. 

Punto oitavo 
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Na atención da Resolución, introdúcese un novo apartado no artigo doce da Normativa: 

Art. 12.6.4. Condicións especiais dos Sistemas Xerais:  

“Nos ámbitos desta clase e categoría de Solo Rústico que están delimitados como Sistemas  
Xerais de Espacios Libres e Zonas Verdes, a súa transformación para ser adecuados ao uso 
público non poderá  producir de ningunha maniera pérdidas dos seus valores naturais”. 

Na ficha do Sistema Xeral, cualificado como SRPEN, da marisma do Bao o seguinte apartado 
nas condicións de desenvolvemento.  

“O desenvolvemento para a adecuación deste sistemas xeral para uso público, deberá respectar 
as condicións do articulo 12.6.4 das NN.UU.”  

Punto noveno 

Na atención da Resolución, introdúcese un artigo novo nas NN.UU., coa seguinte numeración e 
contido:  

Art. 1.0.8. Plan de seguimento de indicadores: 

“O Concello realizará o Seguimento dos Indicadores ambientais segundo se recolle no Plan de 
Seguimento da Sustentabilidade contido no Estudo de Sostenibilidade Ambiental, Impacto 
Territorial e Paisaxístico do presente Plan Xeral.” 

A tal efecto, elaborouse un novo capítulo do ESAITP (Capítulo 10) que recolle o Plan de 
Seguimento de Indicadores. 

Punto segundo 

Na referencia e indicación da Resolución, respeito á estratexia de ocupación e grao de 
compacidade no consumo de solo, considerouse necesario confeccionar dous novos 
subcapítulos dentro do específico de Sostibilidade, contido no ESAITP actualizado: 
nomeadamente, o 4.8, de Compacidade e o 4.9, de Estratexia do Programa. 

O capítulo 10 do ESAITP, asemade de nova factura, inclúe o Plan de Seguimento de 
Indicadores que recolle aqueles que, recomendados pola Dirección Xeral de Desenvolvemento 
Sostible, se presentan no Documento Marco de Referencia para a Avaliación Ambiental 
Estratéxica, nomeadamente, os específicos para a variable consumo de solo. 
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6.2.8.3. INTRODUCIÓN DO 40 % DE VIVENDA PROTEXIDA NAS ÁREAS DE 

REPARTO DELIMITADAS NO PLAN XERAL 

O Acordo Marco susbcrito entre os grupos políticos que constitúen o Goberno de Coalición da 
Cidade de Vigo (2007-2011) recolle, entre as medidas prioritarias das Accións de Goberno, en 
materia de vivenda, a distribución no conxunto da cidade de vivendas a precios accesíbeis. 

Asemade, no punto sexto apartado c) do Acordo explícito sobre o Plan Xeral en tramitación, 
ínstase á introdución dunha reserva do 40 % de vivenda protexida en tódolos ámbitos de Solo 
urbano non consolidado e secores de solo urbanizable. Xa que logo, obedece a unha decisión 
discrecional do novo goberno municipal, constituído tralas eleccións de maio de 2007. 

Confeccionase un estudo que titulado “Introdución do 40 % de vivenda protexida en tódolos 
ámbitos de Solo urbano non consolidado e de Urbanizable nos que resulte posible” aborda as 
seguintes consieracións: 

 
Alcance e xustificación teórica e normativa 
 

O obxecto do é o estudio da posibilidade de introducción da reserva do 40 % de vivenda 
protexida en todos os ámbitos de solo urbano non consolidado e solo urbanizable garantindo a 
rendibilidade dos distintos ámbitos no correspondente estudio económico/financeiro coa 
incorporación de rectificacións derivadas do cumprimento da Orde de 19 de Xaneiro de 2007 da 
CPTOPT da Xunta de Galicia, os requisitos establecidos na resolución de 10 de setembro de 
2007 da Consellería de Medio Ambiente e puntualizacións solicitadas por determinados 
colectivos sociais.  

Tras un período de revisión, as propostas definitivas se incorporarán a un novo texto refundido 
do proxecto do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo, previo á súa aprobación 
definitiva, co contido e calidade precisados no prego de prescricións técnicas do contrato 
primixenio. 

O Plan aprobado provisionalmente en 2006, e presentado á Xunta para a súa aprobación 
definitiva, incluía as modificacións derivadas das alegacións aceptadas despois da aprobación 
inicial de 2004, e incorporaba a obriga, nos ámbitos e sectores, dunha reserva xeneralizada do 
20% da superficie edificable residencial para vivenda con algún réxime de protección pública.  

Existían algunhas excepcións limitadas a dita reserva, unhas á baixa (por planeamento aprobado 
de iniciativa privada, cargas urbanísticas elevadas…) e outras á alza (por obxectivos de política 
de vivenda, sectores de iniciativa municipal ou autonómica…).  

A introducción dunha maior porcentaxe de vivenda protexida constitúe un mecanismo de 
recuperación de plusvalías urbanísticas, que reduce as expectativas de plusvalías xerados polo 
aumento dos prezos inmobiliarios desde o ano 2003.  
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Os valores inmobiliarios desde o ano 2003 serviron de base para establecer cargas urbanísticas 
mínimas e compensatorias da atribución de edificabilidade e uso en relación á superficie de solo 
computable de cada sector e ámbito, compatible coa reserva de vivenda protexida en cada área 
de reparto para alcanzar os valores residuais do solo bruto antes de urbanizar de referencia. 
Neste senso, as reservas de vivenda protexida eran as máximas posibles compatibles coas cargas 
de urbanización e os valores inmobiliarios de 2003. 

O documento de aprobación provisional xustificaba que o seu contido se axustaba aos contidos 
do art. 52.3 e 112.1. da LOUG: 

Art. 52.3. “Así mesmo, o plan xeral deberá garanti-la coherencia interna das determinacións 
urbanísticas, a viabilidade técnica e económica da ordenación proposta, o equilibrio dos 
beneficios e cargas derivados do plan entre as distintas áreas de reparto, a proporcionalidade 
entre o volume edificábel e os espazos libres públicos de cada ámbito de ordenación e a 
participación da comunidade nas plusvalías xeradas en cada área de reparto” 

Art. 112.1. Regras para a delimitación. “A delimitación de áreas de reparto efectuarase tendo en 
conta o equilibrio de beneficios e cargas entre as distintas áreas así como a proporcionalidade 
entre a edificabilidade resultante e as cargas e dotacións previstas.”. 

A primeira consecuencia económica da introducción dunha reserva adicional de vivenda 
protexida é a reducción dos “valores expectantes” do solo na medida que a vivenda protexida se 
sitúa moi por debaixo do prezo da vivenda libre. Se trata unicamente dunha reducción de 
valores expectantes na medida que o Plan Xeral non está definitivamente aprobado. As 
transaccións que se houbesen efectuado en base ós valores expectantes haberían incorrido polo 
tanto nunha decisión arriscada economicamente nun “mercado de futuros” como é o caso do 
mercado de solo bruto.  

O mantemento do mesmo equilibrio, no Plan que se aprobou provisionalmente, sen modificar a 
superficie delimitada ou computable, a edificabilidade e as cargas de urbanización, unicamente 
se pode conseguir con porcentaxes diferenciais en cada área, si se quere garantir un crecemento 
uniforme do valor residual do solo, que é o criterio básico para o mantemento do equilibrio.  

A metodoloxía do presente documento parte de manter un crecemento lineal dos valores 
residuais de 2003 do 75%, actualizar os custos de urbanización nun 25%, as indemnizacións nun 
75% e axustar as porcentaxes de vivenda protexida en función dos novos prezos inmobiliarios 
por usos e localizacións.  

En termos económicos significa que os prezos inmobiliarios de 2007 permiten absorber a 
reducción de expectativas derivadas das reservas adicionais e a actualización dos custos de 
urbanización e indemnizacións, garantindo incrementos de valor no solo bruto, aínda que por 
debaixo das expectativas. 

Desde o punto de vista da normativa urbanística, a compatibilidade da modificación coa do 
cambio introducido en relación ás reservas de vivenda protexida está baseada en que nos arts. 
55.3 e 64.f) da vixente LOUGA, instituíuse no solo urbano non consolidado e no solo 
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urbanizable a obriga de "prever as reservas de solo necesarias para atender as demandas de 
vivenda suxeita a algún réxime de protección pública". E concretouse dita carga nunha 
porcentaxe "non inferior" ao 20% da edificabilidade residencial de cada distrito. Da 
interpretación gramatical dos referidos preceptos dedúcese que dito ratio constitúe un "mínimo" 
que pode ser incrementado polo correspondente instrumento de planeamento urbanístico. 

Por outra banda, o art. 10.b) da recente Lei estatal 8/2007, do 28 de maio, do Solo elevou dita 
reserva a un mínimo do 30% da edificabilidade residencial prevista en actuacións de 
urbanización. Estándar que, nun principio, e no defecto doutra reserva autonómica igual ou 
superior, se aplicará directamente na xestión urbanística a partires do día 1 de xullo de 2008, 
consonte se preceptúa na disposición transitoria primeira de dita Lei. 

 Asemade, como se dixo, a Consellería de Vivenda da Xunta de Galicia elaborou un 
"Anteproxecto de Lei de medidas urxentes en materia de vivenda e solo", no que se pretende 
como criterio xeral incrementar esa reserva de vivenda protexida ata o 40% da nova 
edificabilidade residencial que xere o planeamento no solo urbano non consolidado e 
urbanizable delimitado. 

Como consecuencia do antedito, non existe óbice legal para que no novo Plan Xeral de 
Ordenación Municipal de Vigo se estableza unha reserva de vivenda protexida do 40% da 
edificabilidade residencial no solo urbano non consolidado e urbanizable. En primeiro termo, 
porque non o prohibe a vixente LOUGA. En segundo, porque con elo se adaptaría o PXOM ao 
disposto sobre este particular na Lei estatal 8/2007, do 28 de maio, do Solo e incluso na futura 
"Lei de medidas urxentes en materia de vivenda e solo" promovida pola Consellería de Vivenda 
da Xunta de Galicia. 

Desde a normativa urbanística, poren, dita modificación obrigaría a xustificar que os respectivos 
ámbitos do Plan Xeral manteñen a súa rendibilidade e o equilibrio entre beneficios e cargas 
esixido nos arts. 131.1 e 112 LOUGA, que é o obxecto do presente documento. 

O obxectivo de alcanzar as máximas reservas posibles de vivenda protexida se sitúa no contexto 
das políticas públicas da recuperación de plusvalías urbanísticas, que en termos económicos 
significa una mellor distribución de beneficios entre a propiedade do solo e  a promoción 
inmobiliaria, dunha parte, e a “cidade pública”, doutra. 

O prezo da vivenda, co feito de ser moi preocupante, non é o único problema urbanístico actual. 
As cidades españolas necesitan tamén máis e mellores infraestructuras porque non alcanzaron o 
nivel de calidade centroeuropea. Os recursos públicos son insuficientes para financiar la 
necesidade de infraestructuras e equipamentos que xera o novo crecemento urbano, en prazos 
curtos de tempo, a pesar de que se incrementou a inversión das administracións públicas, ata 
situarse no entorno do 6% do PIB no 2005. 

Pode argumentarse que as infraestruturas públicas das cidades (a “cidade pública”) non se 
beneficiou suficientemente do boom de prezos e producción inmobiliario existente desde 1996. 
A propiedade do solo recibe un valor residual en gran parte “regalado” pola edificabilidade que 
outorga o planeamento urbanístico aprobado polos propios Concellos e Comunidades 
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Autónomas e que se ve reforzado por un mercado inflacionado, porque máis do 60% dos 
incrementos de prezos van directamente ó solo.   

 

A producción de nova cidade (extensión e renovación) é responsabilidade dos tres “socios 
financeiros” que participan no desenvolvemento inmobiliario: a propiedade do solo, a 
promoción inmobiliaria e o Concello. Todos eles terán que obter parte da “marxe” que da o 
producto final, de acordo co que “aportan” ó proceso productivo de nova cidade, nin máis nin 
menos. Pero a promoción quere a máxima rendibilidade nas súas inversións de urbanización e 
de construcción, a propiedade quere o maior prezo posible polo solo antes de urbanizar e o 
Concello debe recuperar para a cidade plusvalías en forma de infraestruturas, equipamentos 
públicos e vivenda protexida. E todo elo ten que encaixar no valor do producto inmobiliario que 
se deriva da ordenación urbanística (uso, edificabilidade e localización) e dos prezos do 
mercado.  

A rendibilidade que debe garantir a operación ó promotor dependerá do risco que asume e dos 
tipos de interese sen risco. A normativa hipotecaria (Orden ECO 805/2003) especifica as 
rendibilidades de referencia, en función dos distintos usos e da valoración do risco en cada 
momento. 

O prezo de mercado inmobiliario non depende do costo dos factores sino da demandan de forma 
que non é o costo do solo o que xera prezos altos da vivenda sino que os altos prezos desta, que 
o son na medida en que hai quen os “paga”, permiten en moitos casos remuneracións 
excesivamente altas, por riba do valor do solo. E en este senso os prezos altos dunha cidade 
reflicten o seu nivel económico.  

En consecuencia, o punto clave na distribución de beneficios na cidade é precisamente o 
establecemento dese valor máximo do solo antes de iniciarse o proceso urbanizador ou contido 
económico máximo da propiedade do solo, que a nova normativa urbanística estatal de 2007 
limitou de forma moi substancial a efectos de expropiacións.  

A recuperación de plusvalías nos novos desenvolvementos ten polo tanto dous instrumentos 
alternativos e complementarios que son a proporción de vivenda protexida e as cargas de 
urbanización local e de cidade, no contexto dos prezos inmobiliarios, os costos empresariais, a 
rendibilidade das inversións e uns valores máis moderados e contidos do solo bruto antes de 
urbanizar. 

A viabilidade económica da proposta 

1. O Plan con Aprobación inicial en 2004 e provisional en 2006 cumpriu co equilibrio de 
distribución homoxénea de beneficios e cargas por áreas de reparto, de acordo co 
artigo 112 da Lei 9/2002.  

2. Os valores unitarios de cada ámbito/sector, e os correspondentes valores residuais, 
foron corrixidos desde a ordenación urbanística a través da edificabilidade e a 
atribución de cargas de urbanización diferenciadas. 
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3. Ese plan alcanzaba os teitos máximos de vivenda protexida cos valores inmobiliarios 
do 2003. A media estableceuse nun 23%, na maioría dos sectores e ámbitos de 
desenvolvemento se situaba en torno ao 20%, con excepcións:                                                  

Máis do 20% en Navia, Estación-Cárcere, Teis-Guixar, Cereiro, Bouzas-Casiano, 
Balada, Tomás Paredes… 

Menos do 20%:  

-por cargas urbanísticas elevadas: Barrio do Cura, Praza de España.. 

-por dimensión escasa: Canadelo 2, Ánimas 2… 

-por planeamento incorporado e en marcha: Metalúrxica…… 

 

4. O incremento dos prezos inmobiliarios entre 2003 e 2007 permite acadar unhas 
proporcións de vivenda protexida máis elevadas, asegurando ao mesmo tempo valores 
de solo máis altos á propiedade dos que tiña no 2003. 

5. A presente proposta elaborouse axustando a porcentaxe máxima de vivenda que 
admiten os ámbitos e sectores, coas seguintes premisas:  

a) o incremento de prezos de vivenda libre foi do 75% no período 2003-20007 e 
a correspondente repercusión de solar do 95-110%  

b) se asegura á propiedade do solo un 75% máis de valor que o que tiña no 
2003, como criterio máis determinante de equilibrio  

c) conscientes e sensibles ao cambio de ciclo se parte dunha reducción do 10% 
do valor inmobiliarios medio de Vigo do 2007 das estatísticas do Ministerio da 
Vivenda  

d) increméntanse os custos de urbanización no 25% a partires dos índices do 
Ministerio de Fomento para obra civil  

e) incremento das indemnizacións por realoxos e traslados de industrias do 75%  

f) incremento das indemnizacións por construccións do 30%  

g) non se tiveran en conta os novos criterios de valoración contidos na lei 
8/2007 do Solo no relativo aos solos en situación básica de rurais  

h) a % de vivenda protexida se distribúe nun 50% de réxime xeral, un 25% 
réxime especial e outro 25% de prezo concertado para que realmente de se 
produza unha verdadeira mestura de rendas e non quede excluído ningún sector 
da poboación.  
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6. En termos económicos significa que os prezos inmobiliarios de 2007 permiten 
absorber as reservas adicionais e a actualización dos custos de urbanización e 
indemnizacións, garantindo incrementos de valor no solo bruto, aínda que por debaixo 
das expectativas.  

7. O resultado foi que no conxunto do plan é viable chegar a un 40% de vivenda 
protexida, podendo acadar globalmente en todos os 8 Distritos e en case todos os 
sectores de solo urbanizable. e que ó non poder modificar as outras variables da 
edificabilidade, as cargas urbanísticas “a maiores”, algúns  ámbitos non chegan a esa 
porcentaxe e outros o superan, porque o obxectivo é non romper o equilibrio do plan 
anterior. A todos os ámbitos se lles esixiu o mesmo esforzo e non hai uns máis 
rentables que outros.  

8. A porcentaxe total para o conxunto do plan é de 46,76 %, coa seguinte distribución: 

 

Ámbitos e sectores por riba do 40% de VP = 64% (233 Áreas de Reparto) 

Ámbitos e sectores por debaixo do 40% de VP= 36% (152 Áreas de Reparto) 

Ámbitos e sectores de iniciativa privada= 43% 

Ámbitos e sectores de iniciativa pública polo sistema de expropiación (7% do 
potencial residencial do Plan e 15% do total das reservas de vivenda protexida) =89% 

9. Por Categoría de Solo os resultados totais son os seguintes: 

 

En SUNC por distritos: 

D-1  41,42%   D-2  42,79% 

D-3  39,85%   D-4 40,40% 

D-5  43,68%   D-6 45,98% 

D-7  43,20%   D-8  47,64% 

     

Nos 307 ámbitos residenciais de SUNC: 

   por riba do 40% de VP é de 64% 

por debaixo do 40% de VP é de 36% 

Nos 53 Sectores residenciais de Solo Urbanizable a reserva é do 46% da edificabilidade 
residencial: 
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      por riba do 40% de VP é de 83% 

por debaixo do 40% de VP é de  17% 

10. O aumento xeral de vivenda protexida significa unha reducción de expectativas da 
propiedade inmobiliaria en ámbitos e sectores de uso residencial, sen alterar as 
expectativas dos solos con actividade económica cuxo incremento foi moi inferior ó 
residencial. 

 

11. A propiedade do solo despois da incorporación das reservas diferenciais de vivenda 
protexida ten un 75 % más de valor que no 2004. A inversión en vivenda protexida, 
adicionalmente, pode ter unha rendibilidade empresarial similar á da vivenda libre, en 
relación ás inversións realizadas, porque existe unha importante demanda acumulada e 
ten períodos más curtos de venta. 

 

12. O aumento da reserva de vivenda protexida ao igual que as cargas en infraestructuras 
de cidade a cargo dos novos desenvolvementos  materializa os contidos dos artigos. 
45,46 e 47 da Constitución Española en relación á vivenda digna e a recuperación de 
plusvalías do planeamento urbanístico. 

 

13. O obxectivo do Concello de Vigo ven amparado e reforzado pola nova lei estatal do 
solo de 2007, que elevou o estándar do 20 ó 30% de “reserva mínima”, así como as 
previsións de modificación lexislativa da Xunta:  

 

A) A lei 6/2007 de MU de ordenación do territorio  e do litoral, que modifica a lei de 
ordenación do territorio de 1995, para poder contar cun instrumento urbanístico que 
permita actuar de forma directa e con rapidez na creación de solo residencial para 
vivenda protexida sen estar a expensas dos planeamentos urbanísticos a través dos 
plans sectoriais de incidencia supramunicipal para a creación de solo  residencial en 
aqueles Concellos nos que exista gran demanda completando a prevista nos plans. Así 
en setembro de este ano iniciouse a tramitación  do Proxecto Sectorial de Solo 
Residencial para vivenda protexida de Galicia para un horizonte temporal de 10 anos e 
que se centrará nas grandes cidades, áreas metropolitanas, cabeceiras de comarca e en 
concellos con maior desenvolvemento económico e demográfico. 

B) A lei 9/2002  para incrementar a porcentaxe de vivenda protexida do 20 ó 40% nos 
21 Concellos de máis de 20.000 hab. e ó 30% para o resto, xunto á revisión das 
normas para evitar o uso irregular da vivenda protexida, tanto por parte dos 
adxudicatarios como dos promotores.  
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14. A cultura urbanística, por outra parte, tende a que unha proporción do 50% dos 
potenciais urbanísticos se exclúe do mercado da vivenda libre, con diferentes réximes 
de protección e de prezo máximo. As normativas autonómicas de Madrid e o País 
Vasco con 50% ou máis de vivenda protexida en el último decenio xa van neste 
sentido e posibilitan que, neste momento, unha terceira parte aproximadamente da 
nova producción sexa en vivenda protexida.  

15. Estimouse en estudios recentes de demanda de vivenda que aproximadamente o 50 ou 
60% dos novos demandantes quedan excluídos en algunha proporción do mercado da 
vivenda libre e que por niveis de renda poden quedar incluídos nas condicións de 
acceso á vivenda con algún tipo de protección.  

16. A recuperación de plusvalías nos novos desenvolvementos urbanísticos ten, polo tanto, 
dous instrumentos alternativos e complementarios que son a proporción de vivenda 
protexida e as cargas de urbanización local e de cidade, no contexto dos prezos 
inmobiliarios, os custos empresariais, a rendibilidade das inversións e uns valores máis 
moderados e contidos do solo bruto antes de urbanizar e cun tratamento uniforme á 
propiedade do solo que garanta os artigos 52.3 e 110.1 das Leis 9/2002 e 15/2004 
sobre a viabilidade económica e o equilibrio das áreas de reparto. 
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6.2.9. XUSTIFICACIÓN DOUTRAS CORRECCIÓNS INTRODUCIDAS NO 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL 

No tempo transcorrido entre a primeira Aprobación provisional do Plan, o día 19 de maio de 
2006, e a elaboración do presente documento, puidéronse apreciar unha serie de correccións 
necesarias a introducir na documentación do Plan. 

É de todo punto necesario, que se aproveite a elaboración desta nova documentación, que vai a 
ser coñecida pola Corporación nun novo acordo de  aprobación provisional, para  ao mesmo 
tempo subsanar as deficiencias observadas na documentación anterior. 

As razóns e xustificación das correcións efectuadas , e a súa identificación , son as seguintes: 

a) Incorrecto reflexo gráfico ou formal do resultado do informe de alegacións 

Tratáse de comprobacións efectuadas polo equipo redactor, a partir da información facilitada 
polos propios alegantes, os servizos técnicos municipais, ou revisións efectuadas polo propio 
equipo redactor. 

 
O erro  atópase, nalgún caso, no informe ou na proposta de alegación e, noutros casos na 
plasmación gráfica da proposta  de estiamción ou desestimacións. 
 
Os cambios efectuados neste apartado, e as alegacións ás que se refiren son as seguintes: 
 

1. Alegación 13 (Dª Julia Sueiro López e D. Carlos Fernández López  presentaron un 

escrito do 24 de xullo de 2006 no que solicitaba que se elimínase unha aliñación, tal 

como na alegación anterior presentada que foi estimada. Corrixiuse no plano 7-O. 

2. Alegación 82 presentou un escrito do 10 de novembro de 2006, no que pide que se 

rectifique a clasificación de solo, e solicitaba que se incluira a súa vivenda en solo 

urbano, alegación que foi estimada pero incorrectamente plasmada  axustouse  o  límite 

do solo urbano, pero reducindo a superficie do sector S-53-R.  

 

3. Alegación 227 (Dª Ana Belén Blanco Alonso). Ao igual que no caso anterior, no 

informe do equipo redactor sobre as alegacións presentadas trala aprobación inicial do 

Plan propúxose a estimación da alegación, cando realmente debe desestimarse.  A finca 

debe clasificarse como solo rústico de especial protección agrario paisaxístico  por 

imperativo do disposto nos. arts. 15 e 32 LOUGA polas súas características físicas, tal e 

como confirman a Memoria e o Estudio de Sostibilidade Ambiental do PXOM. Nos 

planos de ordenación do PXOM xa figurou correctamente esta clasificación da finca. 
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4. Alegación 8831 (D. José León Escobar Torrado). De acordo cos informes técnicos 

obrantes no expte., dita alegación non podía ser estimada. O vial que afecta á finca do 

alegante debe ser pasante para dar servizo a outras fincas que do contrario quedarían 

encravadas e para manter unha racionalidade mínima na ordenación. Nos planos de 

ordenación do PXOM provisionalmente aprobado xa se recollera correctamente a 

aliñación do vial. Sen embargo cometeuse un erro material no informe-proposta da 

alegación, ó propoñerse nél a súa estimación no lugar da súa desestimación. Debe 

corrixirse polo tanto dito informe, propoñéndose a desestimación da alegación.  

 

5. Alegación 29161 (Dª Pilar Montenegro Barreiro)  presentou un escrito o día  3 de 

agosto de 2006 na que fai referencia á alegación que presentou durante a exposición 

pública na que solicitaba a modificación dun viario estruturante, esta foi estimada 

segundo unha  proposta  presentada polo alegante pero no se plasmou correctamente 

nos planos, polo que se corrixiron as aliñacións que figuraban na anterior 

documentacións no plano 19-B. 

 

6. Alegación 30719 o alegante (D. Emilio Hermida Prado) presentou un escrito o 15 de 

maio de 2006 no que solicitaba a eliminación da aliñación que solicitaba na alegación 

anterior presentada, que fóra estimada. Efectuouse a corrección no plano 17-E. 

 

7. Alegación  40680 (D. Antonio Vázquez Otero e outros). Estimouse totalmente a súa 

alegación no acordo da aprobación provisional, cando realmente e de acordo cos planos 

de ordenación do PXOM só debía estimarse parcialmente. Só unha parte dos terreos dos 

alegantes reúnen as caraceterísticas obxectivas do solo urbano consolidado, mentres que 

o resto debe ser categorizado como solo urbano non consolidado, consonte co disposto 

no art. 12 LOUGA (o ordenación modifícase substancialmente, executaranse obras 

integrais de urbanización que obrigarán a equidistribuír cargas e beneficios). 

 

8. Alegación 53761 (D. Enrique Magdalena Fernández). Estimouse totalmente a súa 

alegación no acordo da aprobación provisional, cando realmente e de acordo cos planos 

de ordenación do PXOM só debía estimarse parcialmente. Solicitou o cambio de 

clasificación dun terreo incluído clasificado como Rústico de Especial Protección 

Agrario-Paisaxística. Unha parte do terreo pode considerarse integrado nun núcleo rural 
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(art. 13 LOUGA), pero o resto posúe as condicións obxectivas que obrigan a manter esa 

condición de solo rústico de especial protección paisaxística (arts. 15 e 32 LOUGA). 

Motivos polos que a alegación só se podía estimar parcialmente, tal e como se recolleu 

nos planos de ordenación. 

b) Outros erros detectados e escritos recibidos: 

En relación con outros escritos recibidos no Concello e remitidos ao Equipo redactor para o seu 
estudio e comprobación, a maioría deles trátanse de verdadeiras alegacións fóra de prazo, e xa 
que logo, por extemporáneas, non poden ser atendidas. Outras son escritos de reiteración das 
mesmas alegacións ou solicitudes de reconsideración dos anteriores informes ás anteriores 
alegación, o que  tampouco pode ser atendido. 

Sen embargo, tamén recibíronse escritos tanto dos particulares como dos servizos técnicos 
municipais poñendo de manifesto erros materiais en documentos integrantes da documentación 
do PXOM, e que se corrixen como erros materiais segundo a seguinte relación: 

 

1. Escrito, con data de 26 de octubre de 2006, presentado por Vicente Saavedra Vecino, 
solicitando que se aclare o tipo de ordenanza que lle corresponde a unha determinada 
área en Tomás Paredes, toda vez que non aparece grafitada nos planos da Aprobación 
provisional. Mantivo á da Aprobación inicial: ordenanza 9, grao 2º. Plano 10-H. 

 
2. Escrito, con data de 2 de novembro de 2007, nº DOC 70122264, a nome de Ricardo 

Alonso Otero, solicitando se aclare se finalmente, segundo se reflicte no Documento de 
Aprobación provisional, a traza dun vial afecta á súa parcela, toda vez que non se 
recollía na Exposición Pública e non poderá alegar.Viario e parcela inclúense no APR 
para sistematizar a consecución do mesmo. 

 
3. Escrito, con data de 20 de novembro de 2007, nº DOC 70129626, solicitando, en 

representación da APA do Colexio de Educación Primaria Caixanova, que se manteña o 
uso dotacional. Recóllese como dotacional educativo-asistencial.  

 
4. Escrito, con data de 2 de novembro de 2007, nº DOC 70122360, solicitando se 

incorpore efectivamente unha parcela en solo urbano consolidado, con ordenanza 9-2ª, 
toda vez que foi estimada unha alegación ( Nº de alegación 50077854 ) nese sentido. 
Realizouse o cambio. 

 
5. Escrito, con data de 29 de maio de 2007, nº DOC 70055872, a nome de Ángeles Cruces 

Guisande, solicitando a eliminación de aliñacións e fondo de saco dun camiño nun 
camiño privado: presentara alegación (Nº de Alegación 50078337) e foi estimada.Folla  
20-B. Realizouse o cambio. 

6. Escrito, con data de 26 de xullo de 2006, presentado por José Luís Robledo Méndez,  
solicitando a supresión de alineacións, toda vez que se trata dun camiño privado. Folla 
14-P. Realizouse o cambio. 
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7. Escrito presentado pola Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva de Lavadores e D. 
Cándido Fernández Rodríguez (Doc. 70065751 e 70084117), á vista do expediente de 
información 14154/423, tramitado a partir da documentación presentada en datas 
01/06/2007 e 19/07/2007; evidénciase que o trazado previsto para a Rúa San Paio de 
Abaixo e o encontro desta co Camiño da Xanteira, recollidos no API-10 do Plan Xeral, 
non coinciden co trazado previsto para os mesmos no Plan Parcial Cambeses, aprobado 
con data 02/03/1998 (Expte. 3577/411). Corrixiuse adoptando as aliñacións posibles, no 
consolidado, e compatibles co planeamento desenvolvido. 

 

c) Cambios derivados da contestación do Informe de Patrimonio Cultural 

1. O solo urbano non consolidado con clave A-4-53 pasa a Sistema Xeral verde. 
 

2. Os ámbitos A-4-62, Pazos e A-4-59, Pazo Castrelos se unifican nun só ámbito 
quedando como  A-4-62, Pazos. 

 
3. O ámbito A-4-53 pasa a Sistema Xeral  verde e se unifica xunto a todos os ámbitos de  

Castreliños nun  solo ámbito denominado A-4-57 Castreliños.  
 
 
d) Cambios derivados dos informes dos servizos municipais  

1. Cambios na documentación que se citan no apartado anterior 6.2.7. 
 

2. Cambios nas Memorias das  ÁREAS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA  e 
ÁREAS DE ORDENACIÓN DETALLADA, como consecuencia dos seus informes. 

 
3. Cambio na ficha da APR A-5-06 

 
4. Cambio na ficha e delimitación do sector S-74-R 

 
5. Corrección  no plano 10-H da zona sen ordenanza 

 
6. Aliñacións que faltaban no plano 18-D 

 
7. Corrección sector Baruxáns  S-73-R por S-73-I/T 

 
8. Folla nº19-I da serie 2 e na 15 da serie1 (1:5.000) figura, dentro da APR A-6-13 un solo 

rústico de protección arqueolóxica, ten que eliminarse. 
 

9. No  Sector S21-T/R, Liñeiriños, o vial principal que percorre o ámbito se sinala cun 
ancho de 22 m, pero reduce a súa sección cara u oeste, folla 12-S (e 1:2000) 

 
e) Cambios específicos derivados de notas e informes dos servizos técnicos municipais a 
respeito das Áreas de Ordenación pormenorizada e as Ordenacións detalladas (AOD/SOD) 
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Áreas de Ordenación pormenorizada (AOP):  

 
Con criterio xeral engadíronse cotas e rasantes. (Desaparece CARAMUXO) 

 
AOP-01, PRIVADA MODERNA 
Corrixiuse, xa que tratábase dun erro material, a zona verde privada; ponse unha edificación de 
planta baixa, co que a ocupación cadra no 100%. 

 
AOP-03 ROSALÍA DE CASTRO 
Regulouse o fondo da parcela P.4 da M2. Modificouse a regulación de voos e saíntes. 
 
AOP-04 CAMILO JOSÉ CELA 
Cambiouse a trama: de equipamento a vivenda libre. Modificouse a regulación de voos e 
saíntes. 
 
AOP-05 ESTACIÓN RENFE 
Modificouse a delimitación. 
 
AOP-07 JENARO DE LA FUENTE 
Corrixiuse o erro da delimitación. Modificouse a regulación de voos. 
 
AOP-08 FILIPINAS COUTO 
Axustadas as parcelas ás do proxecto de compensación.  
 
AOP-09 SAN GREGORIO   
Corrixiuse a contradicción entre texto e planos: fíxase en nove plantas.   
Moficáronse alturas, seccións e regulación da cuberta do bloque illado que será plana.  
 
AOP-12 PASTORA 
Modificouse a regulación de voos. 
 
AOP-14 CORUXO COSTA 
Engadiuse a obriga de que as cubertas sexan planas. 
 
AOP-15 PORTO DE CANIDO 
Engadiuse ocupación para a parcela 13. 
 
AOP-17 AVENIDA ATLÁNTIDA 
Engadiuse regulación de usos da parcela 5. 
 
AOP-18 SUBIDA A COSTA 
A ocupación real dos bloques fíxase no 20%. 
 
AOP-19 CALVARIO APARCAMENTO 
Corrixido erro en superficie. 
 
AOP-20 PITEIRA 
Corrixiuse a contradicción entre texto e planos no número de plantas: dez plantas.  
 
AOP-21 CORDELERÍAS MAR: Grafítase a parcela P2 de cesión.  
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AOP-23 ROMIL: corrixiuse o erro da altura entre plantas. 
 
AOP-24 ROSALÍA DE CASTRO 2: modificouse a regulación de voos. 
 
AOP-25 ALFAGEME: precisións na atribución de usos e maior xustificación na condición de 
consolidadción 
 
 

6.2.10.  MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS CAMBIOS  INTRODUCIDOS NO 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA, APROBADO 

PROVISIONALMENTE POLO PLENO DO CONCELLO O 29 DE DECEMBRO 

DE 2007, NO CUMPRIMENTO DAS OBSERVACIÓNS DA ORDE DA CPTOPT 

DE 16 DE MAIO DE 2008 

 
O presente documento titúlase: 
 
 
ANEXO XUSTIFICATIVO DO CUMPRIMENTO DAS OBSERVACIÓNS FORMULADAS 
POLA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E 
TRANSPORTES DA XUNTA DE GALICIA, ATENDENDO Á ORDE DE 16 DE MAIO DE 
2008 SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA PARCIAL DO PLAN XERAL DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIGO (PONTEVEDRA) 
 
Este documento, formalizado como un anexo xustificativo, ten por obxecto cumprimenta-las 
observacións formuladas pola Consellería na devandita resolución e daquela acadar a 
aprobación definitiva completa do Plan.  
 
Atendendo á súa natureza e carácter, incorpórase ó expediente do Pxom pasando a formar parte 
da Memoria xustificativa do Plan que, dentro dos Anexos procedimentais, constituirá o punto 
6.2.10. da mesma. 
 
 
 
INTRODUCIÓN 
 
 
O Plan aprobado polo Concello de Vigo o 29 de decembro de 2007, segundo se explicita na 
Orde de 16 de maio da CPTOPT. , “ emenda a maior parte das deficiencias que foran 
expresadas na Orde de 19 de xaneiro de 2007, ben sexa introducindo as oportunas 
modificacións no contido do plan, ou ben incorporando a xustificación da que anteriormente 
carecía, pois é claro que non toda observación pode ser mantida como algo inalterable se se 
dan explicacións suficientes sobre a adopción das determinacións que a motivaron, e así 
susténtase na setenza nº 869 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de 27 de xuño de 
2002” 
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Pola contra, a Orde sinala no seu apartado segundo “Consideracións e fundamentación” aqueles 
aspectos que, no cumprimento das observacións da Orde de 19.01.07, non foran totalmente 
subsanados ou ben resultasen insuficientemente xustificados. 
 
Estes aspectos fican referenciados aos capítulos considerados pola Orde e que, desagregados 
segundo a súa temática, de seguido se relacionan : 
 
 
(II.1) Cumprimento das observacións da Orde de 19.01.08 sobre o contido do Pxom 
 
(1) Cualificación de terrenos destinados a sistemas xerais 
(2) Clasificación do solo de núcleo rural 
(3) Ámbitos que deben incluírse na categoría de solo urbano non consolidado 
(4) Cuestións relacionadas con a normativa do plan 
 
 
 
(II.2) Cumprimento das observacións da Orde de 19.01.08 relativas aos informes 
previstos na lexislación de carácter sectorial 
 
(2) Informe da Dirección xeral de Urbanismo en materia de costas 
 
 
 
(II.3) Modificacións introducidas con posterioridade á Orde de 19.01.08 
 
(2) Erros materiais detectados 
 
 
(II.4) Infraestruturas de incidencia supramunicipal 
 
(-) Variante de trazado. Tramo O Porriño/Vigo  
 
 
 
ESTRUTURA E DESENVOLVEMENTO DOCUMENTAIS 
 
 
A propia estrutura punteada na Orde de 16 de maio, transcrita enriba, para o sinalamento dos 
aspectos que motivaron as observacións, suporta o desenvolvemento deste Documento 
xustificativo de cambios.             
  
O tratamento individuado de cadanseu aspecto a considerar apoiarase, á súa vez, nunha 
secuencia de cinco puntos: 
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Texto coa observación puntual transcrita directamente da Orde 
Comentario –se procede ou se considera- de encadramento 
Modificación realizada  ou xustificación proposta 
Remisión –se é o caso- ó Anexo correpondente 
Explicitación da parte do Documento non aprobado ó que substitúe  
 
 
Finalmente a materialización documental resulta como segue: 
 
 
DOCUMENTOS 
 
 

CAIXA 1, na que se incorporan os volumes que se relacionan: 
 

o MEMORIA XUSTIFICATIVA DO CUMPRIMENTO DAS OBSERVACIÓNS 
DA ORDE de 16 de maio de 2008 da CPTOPT 

 
o ÁREAS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA, AOP, Volume refundido de 

tódalas corrixidas trala Orde 
 

o ÁREA DE ORDENACIÓN DETALLADA, AOD, ALFAGEME, A-3-21, 
Volume coa  nova incorporada trala Orde  

 
o ESTUDIO DO MEDIO RURAL E MODELO DE ASENTAMENTO 

POBOACIONAL [Memoria (cun novo capítulo xustificativo), Planos, Fichas 
gráficas e paramétricas corrixidos] 

 
 
PLANOS 
 
 

CAIXA 2, de planos a escala 1/5.000 para substituír, serie 1, de clasificación de solo 
e categorías de solo rústico 

 
CAIXA 3, de planos a escala 1/1.000 para substituír,  serie 2, de ordenación 
pormenorizada dos solos urbanos e de núcleo rural 

 
Encadernación de planos a escala 1/2.000 para substituír, serie 2, de ordenación 
pormenorizada dos solos urbanos e de núcleo rural 

 
No apartado III, Resolución, da Orde de 16 de maio, indícase “a necesidade de introducir 
nos documentos referidos anteriormente -en cadansúa observación puntual- e en aqueles 
outros non citados (como listados, gráficos ou cadros da memoria do Pxom) nos que 
resulte preciso para evitar contradicións, as modificacións necesarias para emendar as 
deficiencias que respecto deles se expresaron no apartado II anterior”. 
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Na secuencia para o tratamento das observacións da Orde colócase, en primeiro termo, o texto 
coa observación puntual transcrita directamente da mesma. 
 
Dase conta, ao pechar o ciclo, dos cambios documentais indicados nela ben sexa directamente 
neste volume de Memoria de cambios, ben no seu anexo complementario ou xa remitidos ós 
anexos documentais do “Anexo xustificativo do cumprimento das observacións da Orde de 16 
de maio da CPTOPT”. 
 
En todo caso, neste presente volume, engádese un último capítulo con referencia ó cumprimento 
dos límites de sostibilidade e estándares resultantes reflectidos na Memoria xustificativa do Plan 
(capítulo 3.4.) máilo seu resumo de magnitudes significativas (capítulo 5). 
 
Enténdese que asi quedan cumprimentadas as observacións da Orde e non se aprecian 
contradicións que impidan a completa aprobación do Documento coa publicación dos aspectos 
que, agora modificados ou xustificados, antes motivaron o sentido da resolución da Orde e 
supuxeron a aprobación definitiva parcial do Plan xeral.   
 
 
 
Este primeiro volume titúlase: 
 
MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS CAMBIOS INTRODUCIDOS NO CUMPRIMENTO 
DAS OBSERVACIÓNS DA ORDE DA CPTOPT DE 16 DE MAIO DE 2008 
 
 
No desenvolvemento da estrutura descrita e para a cumprimentación das observacións indicadas 
na Orde procédese a partir do punteado dos aspectos considerados:  
 
Nota_ Colócanse, entre paréntese, os apartados e subapartados na referencia da Orde 
e na abordaxe puntual da cadansúa indicación. 
 
 
(II.1) Cumprimento das observacións da Orde de 19.01.08 sobre o contido do Pxom 
 
 
 
(1) Cualificación de terreos destinados a sistemas xerais 
 
(-) Nova subestación eléctrica 
 
“A nova subestación eléctrica prevista nas proximidades do cemiterio de Teis, se ben 
está grafada no plano de estrutura xeral e orgánica relativa á rede eléctrica, non está 
oportunamente cualificada nos planos de ordenación (plano nº 3 da serie 1-escala 
1/5000, e plano nº3-Q da serie 2 –escalas1/1000 e 1/2000), polo que resulta ser incerta 
a superficie de solo prevista para esta finalidade, o que debe ser emendado”. 
 
A devandita subestación é peza constiuínte do sistema xeral de infraestruturas de redes 
eléctricas e como tal xustifícase e fica recollida en tódolos documentos correspondentes do 
Pxom, mesmo como reserva explícita na ficha de planeamento para o desenvolvemento do 
ámbito no que se insire fisicamente. 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 720 -  
 

Non obstante, no cumprimento da observación da Orde, pasa a ser grafada explicitamente en 
cada un dos planos indicados e que se xuntan con este documento. 
 
Nas observacións da ficha de planeamento para o desenvolvemento do ámbito “Pugariño”, (A-
5-10), faise unha referencia explícita á posibilidade de axuste, dentro da zona de servidume do 
cemiterio, da ubicación final da subestación por mor da máis acaída ordenación da área, axuste 
cuxa oportunidade terá que xustificarse pormiudadamente.  
 
A nova ficha incorpórase no Anexo B que acompaña a este volume.  
 
(-) Sistema Xeral Portuario  
 
“O Pxom cualifica como sistema xeral portuario o ámbito da zona de servizo do Porto 
de Vigo, tal como esixe a lexislación en materia de portos. Non obstante, apréciase que 
no extremo noreste do Concello non recibe esa cualificación a franxa de terreos que 
van desde a EDAR de Teis ata o límite da zona de servizos portuarios (plano nº3 da 
serie 1 –escala 1/5000, e plano nº 1-Q da serie 2 –escalas 1/1000 e 1/2000), cuestión 
que debe ser oportunamente emendada”. 
 
Identificadas e contrastadas as áreas que se indican e, no cumprimento da observación da Orde, 
pasan a ser tramadas como Sistema Xeral Portuario (SXP) en cada un dos planos que se 
explicitan na resolución e que se xuntan con este documento. 
 
 
 
(2) Clasificación do solo de núcleo rural 
 
A abordaxe deste punto da Orde faise de xeito integrado. 
 
O Estudio do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional do Plan xeral ten por obxecto 
cumplimentar a obriga establecida no artigo 13.2 da LOUGA pola que o planeamento 
urbanístico deberá realizar unha análise detallada da formación e evolución dos asentamentos, 
das súas peculiaridades urbanísticas, morfolóxicas, do seu grao de consolidación pola 
edificación e das súas expectativas de desenvolvemento asi como, das tipoloxías edificatorias, 
forma dos ocos e das cubertas, características dos materiais, cores e formas construtivas 
empregadas nas edificacións e construcións tradicionais de cada asentamento.  
 
 
A Orde da Consellería formula –textualmente- os seguintes reparos en canto á clase de solo de 
núcleo rural proposta no Plan xeral:  
 
“Respecto dos núcleos rurais identificados polo plan, este non incorpora correctamente 
os datos e determinacións que para esta clase de solo esixen os artigos 13 e 61.3 da 
LOUG. 
Así, non se expresa o criterio adoptado para considerar unha edificación como 
tradicional; ademais, observouse que o grafismo de identificación destas non é 
coincidente en todos os planos do estudo dos núcleos. Particularmente, non se atopa 
xustificado que se consideren edificacións tradicionais as construidas entre os anos 
1940 e 1960. Por estes motivos, non queda asegurado que as delimitacións dos núcleos 
e das súas áreas de expansión se axustan ao artigo 13 da LOUG. Ademais do indicado, 
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as áreas de expansión de varios núcleos exténdense sobre terreos que, en principio e a 
falta dunha xustificación detallada que tería que incorporar o plan, deben ser 
clasificados como solo rústico de especial protección, conforme co artigo 32.2 da 
LOUG. Trátase dos seguintes casos: 
 
Nos núcleos NR-01 Fragoselo B, NR-02 Cháns e NR-05 Xestoso, terreos que deben 
clasificarse como solo rústico de protección de augas.  
 
Nos núcleos NR-01 Fragoselo A e Fragoselo B, terreos que por congruencia co 
contidodo PXOM deben clasificarse como solo rústico de protección de espazos 
naturais.  
 
Nos núcleos NR-04 Miraflores, NR-05 Xestoso, NR-08 Igrexa e NR-09 Marcosende, 
terreos que deben clasificarse como solo rústico de protección agropecuaria.  
 
Nos núcleos NR-02 Cháns, NR-06 Carrascal, NR-07 Cidáns e NR-08 Igrexa, terreos 
que se deben clasificar como solo rústico de protección forestal. En relación co 
expresado, cómpre ter presente que o artigo 13 da LOUG obriga a xustificar a 
necesidade de prever áreas de expansión nos núcleos rurais, xustificación da que 
carece o plan, e que debe realizarse tendo moi presente o modelo de ordenación e de 
clasificación de solo pola que se optou en toda a área periurbana de Vigo.  
 
Finalmente, a área de expansión do núcleo NR-06 Carrascal incumple a dimensión 
máxima de 200 metros establecida no artigo 13 da LOUG. De feito, e en relación coa 
deficiencia documental apuntada ao principio deste punto, neste núcleo semella non 
existir ningunha edificación de carácter tradicional (este núcleo non está recollido no 
PXOU de 1993), polo que non se darían as condicións para a clasificación proposta.  
[Os documentos que deben ser modificados como consecuencia do anteriormente 
expresado son os seguintes:  
 
 
Documento de ordenación. Tomo VII Estudo do medio rural e análise do modelo de 
asentamento poboacional.  
Planos de ordenación: − NR-01A FRAGOSELO: plano nº 15 da serie 1 a escala 
1/5000, plano 19-G, 20-G da serie2 a escala 1/1000 e 1/2000 − NR-01B FRAGOSELO: 
planos nº 15 e 19 da serie 1 a escala 1/5000, plano 20-G, 20-H, 21-H da serie 2 a 
escala 1/1000 e 1/2000 − NR-02 CHANS: plano nº 12 e 17 da serie 1 a escala 1/5000, 
plano 15-Q, 16-Q e 16-R da serie 2 a escala 1/1000 e 1/2000 − NR-03 SAN CIBRAO: 
plano nº 17 da serie 1 a escala 1/5000, plano 17-Q, 18-Q da serie 2 a escala 1/1000 e 
1/2000 − NR-04 MIRAFLORES: plano nº 12 da serie 1 a escala 1/5000, plano 13-Q, 
13-R, e 14-Q da serie 2 a escala 1/1000 e 1/2000 − NR-05 XESTOSO: plano nº 12 da 
serie 1 a escala 1/5000, plano 13-R, 14-Q, 14-R, 15-Q e 15-R da serie 2 a escala 
1/1000 e 1/2000 − NR-06 CARRASCAL: planos nº 21 e 22 da serie 1 a escala 1/5000, 
plano 25-Q, 25-R, 26-Q e 26-R da serie 2 a escala 1/1000 e 1/2000 − NR-07 CIDÁNS: 
plano nº 21 da serie 1 a escala 1/5000, plano 24-P, 24-Q, 25-P e 25-Q da serie 2 a 
escala 1/1000 e 1/2000 − NR-08 IGREXA: planos nº 21 e 22 da serie 1 a escala 1/5000, 
plano 24-P, 25-P, 25-Q, 26-P e 26-Q da serie 2 a escala 1/1000 e 1/2000 − NR-09 
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MARCOSENDE: plano nº 20 e 21 da serie 1 a escala 1/5000, plano 22-P, 23-O, 23-P, 
23-Q, 24-O e 24-P da serie 2 a escala 1/1000 e 1/2000 − NR-10 VILARIÑO: plano nº 
21 da serie 1 a escala 1/5000, plano 22-Q e 23-Q da serie 2 a escala 1/1000 e 1/2000 − 
NR-11 VILAVERDE: planos nº 20, 21 e 22 da serie 1 a escala 1/5000, plano 24-P, 25-
O, 25-P, 26-O e 26P da serie 2 a escala 1/1000 e 1/2000]”  
 
 
Xa que logo, e para o cumprimento das observacións da Orde neste apartado, semella o máis 
acaído facer unha reconsideración e reconstrución do proceso completo para a delimitación dos 
solos de núcleo rural ao abeiro do artigo 13. 2 da LOUGA evitando calquera outra 
desagregación. 
  
Os datos que se citan aquí  incorporan o maior estudio requerido pola Orde da Consellería, que 
non aprobou esta parte do Plan Xeral, e figuran logo trasladados á Ficha de características  de 
cada un dos núcleos. 
 
Para o estudio da formación e evolución dos asentamentos utilizouse a cartografía histórica 
existente no Concello de Vigo e, como elemento fundamental, a  fotografía aérea do voo do 
exército americano de 1.956 que permite considerar máis obxectivamente como asentamentos 
tradicionais aqueles que figuran en dito documento.  
 
Igualmente, consultouse o Nomenclátor oficial do censo de poboación e vivenda, así como os 
traballos do xeógrafo Xosé Manoel Souto “Vigo, Proxecto e realidade do medio periurbano”, 
máilo “Informe sobre a división territorial do Municipio de Vigo”, dos anos 1993 e 1994.  
 
O estudo completouse co traballo de campo encamiñado a detectar e coñecer  as tipoloxías 
edificatorias e constructivas propias de cada núcleo.  
Con toda esta información, corrixíuse e completouse o documento de caracterización dos 
núcleos rurais que figurara en anteriores aprobacións inicial e provisional do PXOM, e as fichas 
e planos de cada un dos núcleos  delimitados.  
O procedemento seguido consistiu en identificar os asentamentos tradicionais do núcleo, que 
figuran no fotoplano do voo do exército americano e trazar o círculo máximo de 50 metros á fin 
de consecuar unha primeira predelimitación do núcleo estricto, respecto da cal calculouse a 
ocupación e comprobouse o cumprimento do mínimo do 50 % esixido polo artigo 13 da 
LOUGA.  
 
Para calcular a ocupación, considerouse a superficie neta do núcleo á que se lle restou un 15% 
como estimación da superficie dos camiños. 
Esta superficie neta, dividida pola parcela media dos asentamentos de cada núcleo (en xeral en 
Vigo, entre 600 e 800 ou 1.000 m2), oferta o número máximo hipotético de vivendas do núcleo; 
dividindo o número de vivendas existentes entre o número máximo, obtense o grao de 
ocupación que, comprobado, e nalgún caso, obrigou a correcións na predelimitación, que 
cumplían o 50% mínimo esixible.  
 
A partir da delimitación estricta do núcleo e comprobada a súa ocupación, estudiáronse as áreas 
de expansión en función das expectativas de desenvolvemento de cada núcleo, da natureza dos 
terreos situados na franxa de 200 metros paralela á delimitación, os seus valores naturais, 
paisaxísticos, forestais ou de protección de augas, tendo sempre como referencia as anteriores 
delimitacións de núcleo contidas no Plan Xeral anterior, e as recomendacións da Orde da 
Consellería en cada caso.  
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Este procedemento é o que ven sendo aceptado pola Xunta de Galicia nos expedientes de 
delimitación de núcleos rurais tramitados por aqueles Concellos sen planeamentos adaptados á 
LOUGA, de acordo coa disposición  adicional 2ª, párrafo 2 da LOUGA. 
  
No cadro da páxina seguinte reflíctense os resultados globais da corrección levada a cabo na 
delimitación de núcleos como consecuencia da Orde da Consellería.  
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Finalmente, anexado como volume individuado a este documento, introdúcese un tomo do 
“Análise do Modelo de asentamento poboacional” que incorpora o Plan xeral e ao que se lle 
engade un novo, terceiro, capítulo de “Análise detallada dos asentamentos” que contén tódolos 
cambios e axustes precisos para o cumprimento das indicacións da Orde no que se refire a este 
apartado (delimitacións sobre ortofoto e planimetría, voo americano ortorreferenciado con 
localización das vivendas tradicionais e radios de cincoenta metros, fichas gráficas e 
paramétricas e de determinacións urbanísticas corrixidas, para substituír). 
 
Asemade, xúntanse corrixidos, nas caixas e encadernacións correspondentes que acompañan a 
este documento, a totalidade dos planos indicados na listaxe da Orde.  
 
Se ben se corrixira esta situación nos planos de ordenación, todavía fica -por error- a referencia 
ao grao terceiro (3º) na Normativa urbanística do Plan, no que se refire explícitamente ao 
capítulo 10.4 de Ordenanza de NR de edificación.  
 
Esta ordenanza contempla dous graos de aplicación (1º e 2º), segundo se refira ordinal e 
respectivamente ao núcleo consolidado ou ben a súa área de expansión. 
 
Segundo o exposto, os artigos das  NN.UU. afectados pola corrección de este erro material son 
os que se explicitan de seguido ofertándose, a continuación, a súa redacción xa modificada.  
 
 
Dice: 
 
Art. 10.4.3 Parcela Edificable e condicións de edificación. 
 
2. Para efectos de novas reparcelacións, parcelacións e segregacións deberán respectarse as 
condicións requiridas nesta ordenanza, segundo o cadro seguinte:  
 
 
Características nos núcleos consolidados: 
 
Parcela mínima  Ocupación Edificabilidade   Fronte de parcela 
 
600 m².   50%   0,50 m²/m².  16 m. Illada 
         10 m. Pareada 
 
 
Graos e características nas extensións dos núcleos.  
 
Grao Parcela mínima  Ocupación Edificabilidade  Fronte de parcela 
 
 3º   800 m².   35%   0,40 m²/m².  20 m. Illada 
          12 m. Pareada 
 
 
Na área de expansión do núcleo non se permitirán segregacións ou divisións de parcela antes 
da aprobación do plan especial, agás aquelas cuxa exclusiva finalidade sexa a regularización e 
configuración de parcelas lindeiras sempre  e cando non impliquen un aumento ou 
modificación de máis do 5% da superficie das parcelas orixinais. 
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Pasa a dicir: 
 
Art. 10.4.3 Parcela Edificable e condicións de edificación. 
 
2. Para efectos de novas reparcelacións, parcelacións e segregacións deberán respectarse as 
condicións requiridas nesta ordenanza, segundo o cadro seguinte:  
 
 
Características nos núcleos consolidados: 
 
Parcela mínima  Ocupación Edificabilidade   Fronte de parcela 
 
600 m².   50%   0,50 m²/m².  16 m. Illada 
         10 m. Pareada 
 
 
Graos e características nas extensións dos núcleos.  
 
Grao Parcela mínima  Ocupación Edificabilidade  Fronte de 
parcela 
 
 2º   800 m².   35%   0,40 m²/m².  20 m. Illada 
          12 m. 
Pareada 
 
 
Na área de expansión do núcleo non se permitirán segregacións ou divisións de parcela antes 
da aprobación do plan especial, agás aquelas cuxa exclusiva finalidade sexa a regularización 
e configuración de parcelas lindeiras sempre  e cando non impliquen un aumento ou 
modificación de máis do 5% da superficie das parcelas orixinais. 
 
 
 
Dice: 
 
Art. 10.4.5 Recuados da edificación. 
 
Os recuados da edificación en parcelas resultantes de nova parcelación serán como mínimo de 
tres (3) metros ós lindeiros laterais e fondo de parcela. Ó fronte de parcela será igual ou maior 
de catro (4) metros en Grao 1º e de tres (3) metros en Grao 2º e Grao 3º. 
 
 
Pasa a dicir: 
 
Art. 10.4.5 Recuados da edificación. 
 
Os recuados da edificación en parcelas resultantes de nova parcelación serán como mínimo 
de tres (3) metros ós lindeiros laterais e fondo de parcela. Ó fronte de parcela será igual ou 
maior de catro (4) metros en Grao 1º e de tres (3) metros en Grao 2º. 
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Enténdese que asi quedan suficientemente reflectidas e anotadas as determinacións e non se 
producen contradicións de interpretación ou aplicación. 
   
 
 
(3) Ámbitos que deben incluirse na categoría de solo urbano non consolidado 
 
“Ámbitos que deben incluirse na categoría de solo urbano non consolidado: Nas áreas 
de ordenación pormenorizada (AOP) que se indican de seguido, a ordenación do plan 
prevé a cesión de solo para equipamentos ou espazos libres destinados a uso e dominio 
público, ou implica a apertura de novo viario, co que a nova ordenación difire 
substancialmente da que realmente existe, polo que conforme ao artigo 12 da LOUG, 
deben incluirse na categoría de solo urbano non consolidado. 
As áreas referidas son as seguintes: AOP-01 Privada Moderna, AOP-09 San Gregorio, 
AOP-10 Castro Castriño, AOP-11 Tomás A. Alonso 91-111, AOP-14 Coruxo Costa, 
AOP-21 Cordelerías Mar, AOP-23 Romil e AOP-25 Alfageme.  
No caso de manterse a ordenación detallada destes ámbitos, deberán incluirse entre as 
que o PXOM denomina AOD, axustando oportunamente os códigos e referencias das 
correspondentes fichas, nas que ademáis deberán determinarse as áreas de reparto e 
expresarse o seu aproveitamento tipo” 
[Os documentos que deben ser modificados como consecuencia do anteriormente 
expresado son os seguintes: Fichas das AOP citadas, no Anexo I Tomo III Áreas de 
Ordenación Pormenorizada, volumes I e II] 
 
 
 
Planos de Ordenación:  
 
AOP 01 Privada-Moderna: plano nº 6 da serie 1 a escala 1/5000, plano 8-N da serie 2 
a escalas 1/1000 e 1/2000 
AOP 09 San Gregorio: plano nº 5 da serie 1 a escala 1/5000, plano 9-I, 9-J, 10-I e10-J 
da serie 2 a escalas 1/1000 e 1/2000 
AOP 10 Castro Castriño: plano nº 5 da serie 1 a escala 1/5000, plano 10-I  da serie 2 a 
escalas 1/1000 e 1/2000 
AOP 11 Tomás Alonso 91-111: plano nº 5 da serie 1 a escala 1/5000, plano 10-J  da 
serie 2 a escalas 1/1000 e 1/2000 
AOP 14 Coruxo Costa: plano nº 9 da serie 1 a escala 1/5000, plano 15-E  da serie 2 a 
escalas 1/1000 e 1/2000 
AOP 21 Cordelerías Mar: plano nº 6 da serie 1 a escala 1/5000, plano 8-K da serie 2 a 
escalas 1/1000 e 1/2000 
AOP 23Romil: plano nº 6 da serie 1 a escala 1/5000, plano 8-K  da serie 2 a escalas 
1/1000 e 1/2000 
AOP 25 Alfageme: plano nº 5 da serie 1 a escala 1/5000, plano 10-I  da serie 2 a 
escalas 1/1000 e 1/2000 
 
 
Neste punto da Orde, formúlanse observacións e solicítanse modificacións ou correccións con 
respeito á categorización como SOLO URBANO CONSOLIDADO, en determinadas 
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actuacións que o plan denomina AREAS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA (AOP), 
dentro de esta categoría de solo.  
 
Considera a Consellería que nas devanditas áreas, o PXOM aprobado provisionalmente  “prevé 
a cesión de solo para equipamentos ou espazos libres destinados a uso e dominio 
público, ou implica a apertura de novo viario, co que a nova ordenación difire 
substancialmente da que realmente existe, polo que conforme ao artigo 12 da LOUG, 
deben incluirse na categoría de solo urbano non consolidado.”  
 
 
 
 
Esta declaración remite a dúas posibles medidas a adoptar: 
   
 
 
a) A primeira, proposta pola Consellería na Orde, consiste en manter todas as determinacións de 
ordenación do PXOM, e cambiar a categoría de solo pasándoa a SOLO URBANO NON 
CONSOLIDADO, configurando ditas áreas como área  de ordenación detallada AOD 
“axustando oportunamente os códigos e referencias das correspondentes fichas, nas 
que ademáis deberán determinarse as áreas de reparto e expresarse o seu 
aproveitamento tipo”.  
 
b) A segunda, modificar as determinacións de ordenación que motivaron a consideración de 
solo urbano non consolidado de ditos ámbitos pola Consellería , e que se citan na propia orde, 
en relación co artigo 12 da LOUGA: 
  

- As obrigas de cesión de solo para equipamentos ou espazos libres destinados a uso e 
dominio público 

- A a apertura de novo viario nos respectivos ámbitos.  
 
Unha vez modificadas as condicións de ordenación e xustificado, de ser posible,  o carácter de 
solo urbano consolidado daqueles  ámbitos  mantelos como AOP  
 
 
 
 
Antecedentes 
 
 
Na Memoria Xustificativa (MX) do PXOM caracterízanse as áreas de ordenación 
pormenorizada, AOP, de forma xenérica no apartado 3.2.9.“Criterios de ordenación polo 
miudo”, cun texto esclarecedor da natureza de ditos ámbitos:  
 
“Trátase de áreas onde se dan as condicións obxectivas para a categorización de solo urbano 
consolidado, o que poden e deben ser obxecto dunha ordenación polo miudo, como o deben ser 
tamén aquelas pezas urbanas das que as complexidades dimanantes das preexistencias físicas, 
xurídicas, económicas ou de calquera outro tipo aconsellaban igualmente a obriga de 
abordalas mediante un tratamento específico polo miudo ( o resto das AOPs).”  
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Tamén no apartado 6.2.8.1 da MX , sobre cumprimento das observacións da Orde da 
Consellería previa á aprobación definitiva , do 19 de Xaneiro de 2007, punto 5.5 (páx. 686) 
arguméntase dos cambios introducidas nas AOPs.  
  
En canto á normativa urbanística, estas AOPs agrúpanse nunha ordenanza numerada co número 
16, que se define no artigo 9.16.1. 
  
“Art. 9.16.1. Definición Xeral e Características. 
  
Corresponde a áreas de solo urbano consolidado onde os parámetros e/ou a regulación 
prevista nas quince ordenanzas anteriores se amosan manifestamente insuficientes ou non 
ofrecen unha adecuada resposta á complexa realidade destas zonas, que presentan 
peculiaridades propias en atención a diversas circunstancias: espazos urbanos que xurdiron 
nun contexto histórico e sociocultural determinado, zonas xurdidas como consecuencia do 
desenvolvemento de planeamentos de desenvolvemento que executaban e/ou pormenorizaban 
determinacións xerais dos anteriores instrumentos de planeamento xeral da cidade, espazos 
onde a realidade física condiciona excesivamente o desenvolvemento urbanístico dos mesmos, 
etc.”  
 
Posteriormente, cada unha delas contén a súa propia memoria xustificativa e de ordenación, no 
ANEXO III á Memoria Xustificativa, xustificación que se pasa a continuación a concretar 
pormenorizadamente.  
 
Analízase e xustifícase, a continuación, unha por unha as AOPs que se citan, agás “Alfageme”, 
indicando as correccións necesarias.  
 
“Alfageme”, trala Orde do 16 de maio da CPTOPT, terá finalmente un tratamento distinto toda 
vez que non se puido xustificar suficientemente a inclusión como solo urbano consolidado e 
pasa, daquela, a ser sometido a determinación urbanística distinta. 
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AOP 01 PRIVADA MODERNA  
 
A Memoria Xustificativa desta AOP fala dunha zona semi-interior de cuarteirón que conta coas 
condicións obxectivas de solo urbano consolidado porque nel non son necesarios procesos de 
urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con 
distribución de cargas e beneficios ao estar suficientemente equilibradas.  
 
Nembergantes, é certo que a documentación presentaba dous importantes erros materiais que 
facían, quizabes, dubidosa a anterior aseveración.  
 
Primeiramente, a delimitación incluía parte dun vial público, xa obtido, entre a rúa Talude e o 
soar de Privada Moderna, que logo se contabilizaba como de cesión futura .  
 
Como pode comprobarse no plano catastral que se xunta, en dito vial, perpendicular á Rua 
Talude (e incluído no inventario municipal de vías), existen tres parcelas catastrais que teñen o 
seu número de policía cara a dito vial.  
 
 

 
 
 
Doutra banda, contabilizábase asemade como cesión completa de dominio público, como viario, 
a parte da parcela de Privada Moderna que comunica, en escaleiras, con Urzáiz e, en pasaxe, coa 
Rúa San Roque, cando a verdadeira proposta é unha simple cesión de uso público de superficie 
e unha servidume de paso sobre unha parcela privada, como xa o era anteriormente nesta 
propiedade.  
 
Esta solución permite incluso a ocupación do subsolo do desnivel existente, con usos de 
aparcamento baixo rasante.  
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Cesións 
 
Se se corrixen os dous erros sinalados anteriormente, delimitando correctamente o ámbito, 
suprimindo a parcela P.2 de cesión de dominio e uso público e corrixindo o apartado 4 da 
Memoria xustificativa, concretando unicamente as cesións de uso de superficie e servidume de 
soportal, non se producirá cesión completa, nin dotacional, nin para viais públicos. 
 
 
Urbanización 
 
En canto a urbanización, o soar de Privada Moderna dispón de todos os seus frentes urbanizados  
ás  Rúas Urzaiz, Talude e San Roque non se propón urbanización nova algunha. 
 
 
Equidistribución 
 
Non é precisa tampouco equidistribución, xa que a parcela é dun único propietario. 
Ordenación 
 
A ordenación non é substancialmente diferente da existente xa que completa un tecido de 
edificación pechada adaptándose ás medianeiras existentes, como se pode comprobar na 
documentación do Plan. 
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AOP-09 SAN GREGORIO  
 
Segundo se pón de manifesto na Memoria xustificativa desta AOP, a principal decisión que o 
Plan xeral adopta sobre este ámbito é o cambio do uso industrial, do que agora dispón, ao uso 
residencial, como xa se está producindo en todo o seu entorno, facendo desaparecer na medida 
do posible os usos industriais de Beiramar, resolvendo a colisión entre usos industriais e 
residenciais e exponxando a edificación e permitindo aperturas visuais. 
 
Isto non supón, necesariamente, unha ordenación substancialmete diferente do existente xa que, 
nesta parte da cidade, persiste a  coexistencia industrial máilas as tipoloxías abertas e pechadas. 
 
Pola súa configuración e localización, as parcelas deste ámbito teñen xa, todas elas, a condición 
de soar do artigo 16 da LOUG, toda vez que sendo solo urbano teñen frente a viais 
completamente urbanizados (Beiramar, San Gregorio e Tomás A. Alonso). 
 
Existe, iso si, un erro material na grafía dos planos, ao respeito do vial de Rúa San Gregorio, 
que ascende  desde Beiramar ata Tomás A. Alonso e que debe corrixirse. 
 
 
 

 
 

 
 
Cesións 
 
Por outra banda, a ordenación proposta non precisa da cesión completa de vial novo algún, nin 
de zonas verdes de dominio e uso público. 
En realidade, parte dos espazos entre os sólidos da ordenación proposta  interesan o seu uso 
público de superficie, podendo utilizarse privadamente no subsolo para resolver as reservas 
mínimas de aparcamentos, sen que isto supoña merma de funcionalidade algunha.  
Cuestión distinta son as cesións para beirarrúas e para a ampliación das mesmas na zona da 
curva de San Gregorio que poden considerarse como necesarias para completar a  urbanización 
existente, algo permitido no solo urbano consolidado, no artigo 19 a) da LOUGA.  
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As parcelas P1 e P4, que na Memoria Xustificativa da aprobación provisional figuraron como 
de dominio e uso público, corrixen a súa natureza: son simples cesións de superficie en parcelas 
de titularidade privada. 
  
Urbanización 
  
Como se dixo anteriormente, os viais perimetrais están completamente urbanizados e dispoñen 
de características suficientes para a ordenación que se propón.  
A Memoria da Ordenación non impón obriga algunha de urbanización que precise dun Proxecto 
de urbanización integral do ámbito, podendo resolver o compleción da urbanización existente 
con simples Proxectos de Obras ordinarias.  
 
Equidistribución  
 
Non é necesaria, neste caso. 
Existe un Convenio, coa propiedade completa do ámbito, que fai innecesario instrumento de 
equistribución algún. 
En todo caso, cabe únicamente un instrumento de normalización de predios en solo urbano 
consolidado previsto na LOUGA, no artigo 122.  
 
Ordenación  
 
A ordenación non é substancialmente diferente da existente: a correspondente doutro lado da 
Rúa Tomás A. Alonso, xurdida do desenvolvemento do PERI Castro Castriño, é moi similar da 
proposta de ordenación desta AOP.  
 
O cambio de uso non pode considerarse, neste  caso, por sí só coma unha modificación 
substancial da ordenación, xa que, aínda que estivera cualificado anteriormente de uso 
industrial, trátase dun baleiro urbano rodeado de usos maioritariamente residenciais.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 734 -  
 

AOP-10 CASTRO CASTRIÑO 
  
A ordenación da AOP-10, Castro Castriño, permite completar a ordenación iniciada no PERI de 
Castro Castriño, do Plan Xeral de 1993, dun xeito máis racional.  
 
O cambio parcial auspiciado naquela reforma interior deixou unha edificación unifamiliar no 
medio dunha ordenación de bloque aberto en altura.  
 
No Plan xeral considerouse a xustificación de que dita edificación, de interese arquitectónico, 
poidese obterse xunto cos seus xardíns para a súa incorporación á zona verde de Castro 
Castriño. 
 
Nun marco de solo urbano consolidado, o mecanismo sería a delimitación dunha actuación 
illada e a súa obtención por expropiación.  
Non obstante, a propiedade propuso un convenio de cesión voluntaria da parcela e edificación 
proposta como actuación illada en compensación á posibilidade de completar a ordenación cun 
último sólido que o equipo redactor entendeu razoable.  
 
 
O carácter de soares, e xa  que logo, de solo urbano consolidado das parcelas do ámbito é 
indubidable, xa que dan fronte á viais urbanizados e á zona verde pública con características e 
servizos suficientes.  
 
 
 

 
 
 

 
Cesións  
Como se indicou anteriormente, non se trata de cesións necesarias para obter a condición de 
soar. Resulta, realmente, a obtención, vía convenio coa propiedade, dunha dotación, que, doutro 
xeito, debería ser obxecto dun expediente de expropiación.  
 
Urbanización 
Non se plantexa na Memoria da ordenación obra de urbanización integral algunha.  
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A ampliación de superficies de beirarrúas e prazas de aparcamentos pode ser obxecto dun 
Proxecto de obras ordinarias, esixible conxuntamente co Proxecto de edificación, que 
necesariamente debe presentarse para a obtención de licenza de edificación.  
 
Equidistribución  
Non é necesaria: As catro parcelas integrantes do ámbito son da mesma propiedade, que, á súa 
vez, é a asinante do Convenio co Concello de Vigo.  
 
Ordenación 
A proposta de ordenación do Plan xeral non supón ordenación substancialmente diferente 
algunha da existente: o novo sólido, en edificación aberta de 10 plantas, é de características 
dimensionais, superficiais, posicionais e de escala idénticos aos colindantes, resultantes da 
ordenación do PERI de Castro Castriño.  
 
 
 

 
 
.  
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AOP 11 TOMÁS A. ALONSO 91-111  
 
Como se indica na Memoria Xustificativa desta AOP, trátase dun ámbito que no PXOU anterior 
era solo urbano consolidado, ordenanza 1.1.B., de Edificación Pechada, no que se aprobara 
definitivamente un Estudio de Detalle para a reordenación de volumes. 
A ordenación pormenorizada, que este plan propón, respeta aquela edificabilidade e, 
basicamente, a ordenación evitando a creación duha pantalla de excesiva lonxitude na fronte da 
rúa Tomás A. Alonso.  
 
Os terreos do ámbito, a diferencia da situación que existía anteriormente, que precisaba cando 
menos de operacións de normalización da propiedade á vista do parcelario existente,  dispoñen a 
día de hoxe da condición de soar, xa que, unha vez agrupados nunca única propiedade, son solo 
urbano con fronte a un vial, Tomás A. Alonso, completamente urbanizado.  
 
 
  

 
  
 
Cesións 
A ordenación prevista recúase da aliñación do resto da rúa, na fronte de contacto con este 
ámbito. 
Como se pode comprobar, doadamente, no resto dos planos de ordenación a escala 1/ 2.000 do 
Plan xeral que afectan á Rúa de Tomás A. Alonso, isto non significa unha maior calzada , nin 
unha reurbanización de dita rúa, xa cáseque totalmente consolidada, senón unha puntual 
apertura que permitirá a ampliación da beirarrúa e, no seu caso,  novos espazos de aparcamento.  
Son, xa que logo, cesións non completas para mellora de vial existente.  
Ao igual que  noutras ordenacións xa existentes, máis adiante nesa rúa, o espazo de recuado da 
edificación, en ampliación das beirarrúas, caracterízanse como zonas de cesión de uso público 
de superficie, susceptibles da súa utilización privativa no subsolo.  
 
Urbanización 
A ampliación do viario de Tomás A. Alonso que se propón na ordenación non constitúe unha 
urbanización completa de dito vial, xa urbanizado e con servizos suficientes en toda a súa 
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lonxitude, senón dunha obra accesoria que pode executarse simultáneamente  coas de 
edificación e construción.  
No contacto coa APR A-3-10, AOD de Esturáns, a ampliación de Tomás A. Alonso nesa 
esquina permitirá a conexión parcial do vial de nova creación previsto naquela ordenación 
detallada, coa Rúa de Tomás A. Alonso.  
 
 
Equidistribución 
Non é necesaria: Todas as parcelas integrantes do ámbito son da mesma propiedade, que, á súa 
vez, é a asinante do Convenio co Concello de Vigo. 
Isto modifica a situación que existía anteriormente, que precisaba cando menos de operacións de 
normalización da propiedade á vista do parcelario existente.  
 
 
Ordenación 
A proposta de ordenación do PXOM non supón ordenación substancialmente diferente algunha 
da existente, consistente en edificación pechada con fronte ao vial, existindo máis adiante na 
mesma rúa solucións de bloques semiabertos de maior altura, recuados da aliñación, derivados 
da ordenación do PERI de Castro Castriño, na curva de San Gregorio, solución de ordenación 
similar a esta.  
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AOP 14 CORUXO-COSTA  
 
 
Esta AOP pretende dar unha solución de ordenación singular, dada a topografía peculiar do 
ámbito. 
Nese senso, encaixa na definición que o PXOM dá destas áreas de ordenación pormenorizada, 
en canto a áreas nas que “a regulación demanda do Plan unha maior profundización para poder 
así resolver a súa complexidade urbanística, adicándolles máis atención, regulando máis en 
detalle e polo miúdo que as que se establecen a partires de poucos parámetros nas Ordenanzas”. 
(MX páx. 266 , cap. 4.2.2. de Criterios respecto da normativa urbanística”). 
  
A localización en pendente fronte á costa, e a presencia posterior dun edifico en altura, ao que 
non se lle quere limitar as vistas, condiciona a sección tipo proposta polo Plan xeral cunha 
ordenación pormenorizada de volume respectuosa co entorno e que permite un encaixe térreo 
que non podería regularse a través dunha ordenanza xenérica. 
 
A parcela tiña, no planeamento anterior, a condición de soar, clasificada como solo urbano e con 
tódolos servizos urbanísticos ao pé.  
 
 
 
 

 
 
 
Cesións 
A única cesión de solo para dominio e uso público, de 250 m2, segundo a Memoria particular 
desta AOP, correspóndese con ampliación da rúa de Canido, na zona de servidume da Lei de 
Costas.  
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Pola propia topografía do lugar, o acceso á fronte da edificación proposta, tanto peonil como de 
acceso ós garaxes, ten que facerse en pendente pola propia parcela de propiedade privada.  
O resto dos espazos libres na parcela son de carácter privado, non existindo obriga algunha de 
cesión completa para vial ou equipamento público.  
 
Urbanización 
A rúa Canido está suficientemente urbanizada. 
A ordenación non plantexa ningún vial ou espazo público que urbanizar. 
Como moito, coa licenza de obras poderán esixirse reposicións ou melloras na urbanización 
existente na fronte do soar, incluídas como obras ordinarias.  
 
Equidistribución  
Non é necesaria: Trátase dunha única parcela dunha mesma propiedade, que, á súa vez é a 
asinante do Convenio co Concello de Vigo.   
 
Ordenación 
A ordenación existente intégrase plenamente no entorno existente, como se pode apreciar nos 
planos da AOP, principalmente na sección.  
Non pode , xa que logo, argumentarse que a ordenación sexa substancialmente diferente da 
ordenación existente, cando precisamente trata de encaixarse e completar un tecido mixto no 
que conviven tipoloxías residenciais unifamiliares e colectivas provintes de planeamentos 
anteriores, nun territorio en forte pendente xunto á costa.  
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AOP 21 CORDELERIAS MAR 
 
O ámbito desta AOP correspóndese cunha antiga instalación industrial, abandoada hai anos, 
inserta nun cuarteirón iniciado xa co uso residencial. 
 
A ordenación pormenorizada proposta polo Plan xeral pretende, segundo a súa Memoria 
Xustificativa, dar unha solución de ordenación que configure a transición entre a couzada de 
edificación pechada iniciada xa por anteriores planeamentos e a nova escala do edificio 
colindante previsto do Pazo Auditorio, en Casa Mar. 
 
Esta solución, pola súa singularidade, sen tratarse dunha ordenación substancialmente diferente 
da existente, nin polo seu volume nin pola tipoloxía do contorno, ten, sen embargo, difícil 
encaixe nunha regulación mediante ordenanza xenérica.  
 
Xa na páxina 686 da Memoria Xustificativa do PXOM, en contestación ao punto 5.5. da Orde 
da Consellería de 19 de xaneiro de 2007, ampliábase concretamente a justificación desta AOP 
como solo urbano consolidado de xeito seguinte: “… por ter o terreo, na actualidade, a 
condición de soar, sen necesidade de equidistribución, podendo considerarse a cesión e 
urbanización prevista no convenio cos traballadores, de escasa entidade e susceptibles de ser 
encadradas como actuacións illadas en solo urbano consolidado”.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Cesións 
A parcela de Cordelerías Mar, xa ten na actualidade a condición de soar, con tres frontes 
urbanizadas aos viais correspondentes das Rúas Instituto Oceanográfico, Marqués de Valterra e 
Jacinto Benavente.  
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A ordenación propón o completamento de dita rede viaria cun espazo libre de uso público de 
1.848 m2, que na AOP se considera Parcela P.2,  como esponxamento entre Jacinto Benavente e 
Marqués de Valterra, e que non é necesario para a  consecución da condición de soar da 
edificación, xa que esta non dá fronte a este novo vial.  
Igualmente, o espazo libre de uso público de 1.134 m2, que na AOP se considera Parcela P.2,  
non se trata dunha  cesión completa de dominio e uso público senón dunha cesión de uso de 
superficie, anexa á edificación sobre e baixo rasante da parcela P.1  
 
 
Urbanización 
A ordenación pormenorizada non comporta unha urbanización integral xa que, tanto a conexión 
entre Marqués de Valterra e Jacinto Benavente como o tratamento superficial do espazo de uso 
público ao sur do ámbito, pódense integrar nun Proxecto de obras ordinarias parcial, que se 
pode coordinar e tramitar conxuntamente co Proxecto de edificación que se redacte para 
solicitar a licencia de obras.  
 
 
Equidistribución  
Non é necesaria, porque ámbito é dunha única propiedade: os ex traballadores do Grupo MAR 
S.A., que venderon a propiedade a Bouza Alta S.A., asinantes do Convenio nº 4 integrante do 
PXOM.  
 
 
Ordenación 
Non é substancialmente diferente da existente. 
A malla, nesa parte da cidade, está composta dunha mixtura de usos industriais e residenciais, 
entrelazados. 
A ordenación proposta recolle a escala da tipoloxía de cuarteirón con edificación residencial 
entre medianeiras, iniciado xa cos anteriores planeamentos, e efectúa unha transición escalonada 
acaída coa impronta doAuditorio.  
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AOP 23 ROMIL  
 
A ordenación pormenorizada de Romil efectúa, segundo se describe e xustifica na súa Memoria 
específica, unha ordenación en detalle axustada ás medianeiras existentes e pasos peonís xa 
iniciados, nunha solución que non tén encaixe en ordenanza xenérica algunha do plan.  
 
O ámbito está situado no núcleo central da cidade, coas características propias do solo urbano 
consolidado, xa que non precisa de obriga algunha de cesión, equidistribución nin urbanización, 
o ter , de partida, a condición de soar.  
 
A xustificación da necesidade dunha ordenación pormenorizada radica nunha solución de 
volumes detallada, axeitada ás condicións do entorno, que non supón unha ordenación 
substancialmente diferente da existente nas inmediacións, nas que coexisten tipoloxías en 
couzada pechada, entre medianeiras e bloques máis altos retranqueados creando, ou non , 
medianeiras descobertas.  
 
A solución sepárase da aliñación do estreito vial de Romil, antigo camiño de Santiago desde o 
Norte de Portugal, para convocar un pequeño remanso conectado, polo acceso peonil xa 
existente, coa Avenida das Camelias.  
 
 

 
 
 
 
Cesións 
As cesións que se propoñen nesta AOP non son cesións completas de viarios, senón superficies 
a engadir á viais públicos xa existentes: no vial peonil, en escaleiras, entre Romil e Camelias e 
para a ampliación da beirarrúa de Romil e cesión só de uso de superficie no recuado da 
edificación desde Romil, permitíndose usos privativos no subsolo.  
 
Urbanización 
A remodelación das escaleiras entre Camelias e Romil é unha actuación illada en Solo Urbano 
Consolidado que se leva a cabo en execución do Convenio asinado coa propiedade deste 
ámbito. 
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Dado que os viais contan con todos os servizos, non se precisa de proxecto algún de 
urbanización integral .  
 
Equidistribución 
A existencia dun Convenio coa totalidade da propiedade fará innecesario calquer instrumento de 
equidistribución, reparcelación e nin siquera de Normalización de predios, pois a parcelación 
derivada da ordenación pormenorizada do Plan poderá inscribirse directamente no rexistro, a 
favor dos titulares, e, a parte de ampliación de vial público, a favor do Concello de Vigo.  
 
Ordenación 
A ordenación pormenorizada proposta polo PXOM  cose e completa a  ordenación do entorno, 
adaptándose aos volumes e medianerías colindantes. 
Non se pode afirmar que a ordenación proposta sexa substancialmente diferente da existente, o 
presentar escala e implantación semellantes.   
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ALFAGEME 
 
O Documento para Aprobación definitiva, aprobado provisionalmente polo Pleno do Concello 
en data 29 de decembro de 2007, incorporaba, no soar onde está ubicada a histórica fábrica de 
conservas “Alfageme”, unha ordenación pormenorizada en solo urbano consolidado (ordenanza 
16) que se entendía a acaída para o desenvolvemento da área  atendendo ás liñas estratéxicas e 
criterios informadores do plan, particularmente na fronte de Beiramar, no recoñecemento das 
condicións obxectivas para a súa categorización como solo urbano consolidado. 
 
Remitido o Documento á CPTOPT, a Orde de 16 de maio de 2008 sobre Aprobación definitiva 
parcial do Pxom de Vigo resolve que, determinados ámbitos asi categorizados, entre eles 
“Alfageme”, deberán incluírse como solos urbanos non consolidados se non se xustifica 
suficientemente a súa condición como tais. 
 
Na introdución deste capítulo adicado o cumprimento das indicacións da Orde, no seu apartado 
terceiro “ámbitos que deben incluírse na categoría de solo urbano consolidado”, sinalábase a 
posibilidade dupla de resolver esta situación. 
 
Toda vez que non se conseguiu xustificar suficientemente a clasificación como solo urbano 
consolidado para a parcela de “Alfageme” manteranse –na indicación primeira da Consellería- 
todas as determinacións de ordenación do Plan xeral e cambiarase a categoría de solo pasándoa 
a solo urbano non consolidado. 
 
O interese municipal de manter a ordenación da área daquela caracterizada, que segue a 
considerarse acaída, cumprimentando as observacións formuladas pola Consellería na Orde de 
16 maio, motivan e sustentan a redacción dunha nova Ordenación Detallada nas bases e coas 
determinacións que se explictan no Documento correspondente e que se xunta con este Anexo 
de Cambios, no desenvolvemento da correspondente ficha de planeamento.  
 
A nova Ordenación Detallada incorporada redáctase, xa que logo, por encargo expreso da 
Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo e é asumida por Consultora Galega 
S.L., empresa adxudicataria da redacción dos traballos do Plan xeral. 
 
No cumprimento da Orde, incorpórase unha nova ordenación detallada no ámbito “Alfageme”, 
toda vez que ha de ser abordado como solo urbano non consolidado, mantendo ou adecuando 
tódalas  consideracións e determinacións urbanísticas da ordenación que se considerou máis 
acaída no entorno urbano no que se insire, a través dun proceso de reparto de cargas e beneficios 
que garante a viabilidade no desenvolvemento da área e do que a Ordenación detallada dá conta 
e xustifica en volume que se xunta anexado a este documento. Que as valoracións 
indemnizatorias 
 
Os dados para o cálculo de viabilidade seguen, no tocante ao aproveitamento, as 
magnitudes de cálculo de homoxeneización desenvolvidos polo Plan xeral namentras que 
as valoracións indemnizatorias son as incorporadas pola Xerencia de Urbanismo.  
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(4) Cuestións relacionadas coa normativa do plan 
 
 
“Nas ordenanzas 3 (punto nº 7 do artigo 9.3.11 da normativa) e 4 (punto 7 do artigo 
9.4.10 da 
Normativa), prevese a posibilidade de que no momento de solicitar licenza municipal se 
decida, en casos particulares de adosamento a edificacións existentes de altura 
superior á prevista na ordenanza, a posibilidade de incrementar as alturas permitidas. 
Esta posibilidade choca co carácter regrado das licenzas urbanísticas, polo que deberá 
preverse, para a finalidade descrita, a formulación dun estudo de detalle, cuxo contido 
e determinacións se axustarán ao disposto no artigo 73 da LOUG, polo que deben 
corrixirse neste sentido os artigos citados. 
 
Non se alterou o contido do artigo 12.0.11 da normativa, que, tal como se indicou na 
orde do 19/01/2007, non se axusta ao réxime que establecen as disposicións 
transitorias 4ª e 5ª da LOUG. En consecuencia, este artigo da normativa debe quedar 
fóra da aprobación do plan. 
 
O contido do artigo 10.4.4 da normativa, no que se refire á definición e cesión de 
“pasos” de acceso ás parcelas para que estas poidan ser edificadas, non se axusta ao 
disposto no artigo  56 c) da LOUG, conforme ao cal, é o plan xeral o que debe 
determinar o trazado da rede viaria pública. Polo tanto, esta determinación non pode 
deixarse indefinida ou aberta ata o momento en que se soliciten licenzas de edificación. 
En consecuencia, deben quedar fóra da aprobación os parágrafos 2º a 5º, ambos 
incluídos, da letra a) do citado artigo 10.4.4 da normativa.” 
 
 
 
 
CUMPRIMENTO  DAS OBSERVACIÓNS Á NORMATIVA 
 
Nesta parte do documento xustifícase a cumprimentación das observacións formuladas no  
punto 4 da Orde de 16 de maio referidas ás deficiencias observadas na Normativa do Plan. 
 
Estas observacións levaron consigo dúas medidas: 
 

- A primeira consistiu, na introducción de notas de advertencia en letra negriña e 
supresión de determinados parágrafos na normativa que se publicou no Boletín 
Oficial da Provincia de Pontevedra, BOP, número 151, do día 6 de agosto de 2008, 
e que permitiu a entrada en vigor, de forma parcial, ao PXOM, de acordo co 
disposto no artigo 92.4 da LOUG. 

 
 

- A segunda, que se leva a cabo agora, na cumprimentación puntual de cada 
observación formulada, coa proposta de corrección, modificación, ou supresión (o 
que proceda en cada caso) do texto normativo que foi aprobado provisionalmente o 
29 de decembro de 2007, e que propiciou as observacións a subsanar. 
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Pásase de seguido a explicitar as correccións punto por punto: 
 
 
 
CORRECCIÓN DAS ORDENANZAS 3 E 4, PUNTOS  9.3.11 e 9.4.10 
 
Observación: 
 
“Nas ordenanzas 3 (punto nº 7 do artigo 9.3.11 da normativa) e 4 (punto 7 do artigo 
9.4.10 da 
Normativa), prevese a posibilidade de que no momento de solicitar licenza municipal se 
decida, en casos particulares de adosamento a edificacións existentes de altura 
superior á prevista na ordenanza, a posibilidade de incrementar as alturas permitidas. 
Esta posibilidade choca co carácter regrado das licenzas urbanísticas, polo que deberá 
preverse, para a finalidade descrita, a formulación dun estudo de detalle, cuxo contido 
e determinacións se axustarán ao disposto no artigo 73 da LOUG, polo que deben 
corrixirse neste sentido os artigos citados.” 
 
Comentario: 
 
En efecto, dado o carácter regrado das licencias, a posibilidade prevista nesas ordenanzas dunha 
ordenación de volumes en casos particulares dáselle encaixe a través dun Estudio de Detalle, 
axustado ás determinacións do artigo 73 da LOUG.  
Suprímense, xa que logo, as referencias á proposta anexa ao proxecto de edificación e á consulta 
urbanística especial, esixindo a tramitación e aprobación previa dun Estudio de Detalle. 
 
Corrección proposta: 
 
O artigo incorporado: 
 
Art. 9.3.11. Altura da edificación 
 
“ 7. En determinados casos, debidamente xustificados, nos que, por mor dunha mellor 
adaptación ó ambiente en aplicación do contido do artigo 104 da Lei 9/2002, se considere 
conveniente propoñer solucións de ocultación de medianeiras de edificacións lindeiras, cando 
estas superan notablemente a altura fixada no Plan Xeral e xeran problemas estéticos, se 
poderán autorizar alturas superiores ás fixadas no punto 1 deste artigo que en ningún caso 
poderán exceder  da altura da edificación a tapar nin de un máximo de once (11) plantas. 
Para elo, o Concello, esixirá a presentación dun Estudo de Detalle que desenvolva a proposta 
alternativa de integración da edificación que adapte a volumetría deducida da aplicación 
directa desta Ordenanza, con especificación de:  
 
- Situación actual e entorno. 
- Determinacións do Plan Xeral  
- Aproveitamento derivado da aplicación directa desta Ordenanza e das propostas 
presentadas. 
 
A ordenación do aproveitamento non poderá supera-lo dereito edificatorio máximo que 
corresponda,  e dicir, o que resultaría de aplicar as alturas establecidas no punto 1, polo que 
a ordenación do volume do edificio deberá optar por solucións nas que en unha ou mais 
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plantas se reduza a ocupación. Non serán admitidas propostas que supoñan a creación de 
novas medianeiras. 
 
O contido e derminacións do estudo  de detalle suxeitarse  ao disposto no artigo 73 da Lei 
9/2002.  
 
Manterase o apartado 8) deste artigo que, por error, suprimiuse na publicación da Normativa no 
BOP e que dice asi: 
 
“8. Considérase como altura mínima aquela que teña dúas plantas ou seis metros menos que 
a altura máxima permitida.” 
 
 
Artigo que se substitúe: 
 
7. En determinados casos, debidamente xustificados, nos que, por mor dunha mellor adaptación 
ó ambiente en aplicación do contido do artigo 104 da Lei 9/2002, se considere conveniente 
propoñer solucións de ocultación de medianeiras de edificacións lindeiras, cando estas superan 
notablemente a altura fixada no Plan Xeral e xeran problemas estéticos, se poderán autorizar 
alturas superiores ás fixadas no punto 1 deste artigo que en ningún caso poderán exceder  da 
altura da edificación a tapar nin de un máximo de once (11) plantas. Para elo, o Concello, de 
oficio ou a instancia dos interesados, poderá esixir que se presente un estudo con propostas 
alternativas de integración da edificación  que adapte a volumetria deducida da aplicación 
directa desta Ordenanza, con especificación de:  
 
- Situación actual e entorno. 
- Determinacións do Plan Xeral  
- Aproveitamento derivado da aplicación directa desta Ordenanza e das propostas presentadas. 
 
A ordenación do aproveitamento non poderá supera-lo dereito edificatorio máximo que 
corresponda,  e dicir, o que resultaría de aplicar as alturas establecidas no punto 1, polo que a 
ordenación do volume do edificio deberá optar por solucións nas que en unha ou mais plantas 
se reduza a ocupación. Non serán admitidas propostas que supoñan a creación de novas 
medianeiras. 
 
O estudo que conteña a proposta ou o Proxecto da Edificación que se someta ó procedemento 
de solicitude de licenza: 
 
- Alzado do edificio e dos edificios lindeiros, en igual grao de detalle. 
- Xustificación de que en ningún caso se supera o dereito edificatorio regulado no Artigo 
9.3.13. seguinte. 
 
Para a aplicación da regulación e co fin de facilita-la viabilidade das propostas poderá 
presentarse un avance da proposta co carácter de Consulta Urbanística Especial regulada no 
Anexo Normativo das presentes Normas.  
 
No caso de que a proposta supoña a modificación das aliñacions ou rasantes establecidas polo 
Plan Xeral, deberá tramitarse un Estudo de Detalle. 
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Esta corrección conleva a seguinte redacción do  Art. 9.3.14 Condicións de ocupación da 
edificación: 
 
“1. A edificación deberá mante-lo fondo edificable definido no Artigo 9.3.10 en tódalas 
plantas superiores á baixa. Coa única excepción das condicións particulares que puidesen 
aprobarse en aplicación do establecido no punto 7 do anterior Artigo 9.3.11.” 
 
Artigo que se substitúe: 
 
Art. 9.3.14 Condicións de ocupación da edificación. 
 
1. A edificación deberá mante-lo fondo edificable definido no Artigo 9.3.10 en tódalas plantas 
superiores á baixa. Coa única excepción das condicións particulares que puidesen aprobarse 
en aplicación do establecido no punto 7 do anterior Artigo 9.3.11. que poida dar lugar a que as 
últimas plantas presenten un recuado á aliñación de fondo de parcela. 
 
 
 
 
Art. 9.4.10 Altura da edificación 
 
“ 7. En determinados casos, debidamente xustificados, nos que, por mor dunha mellor 
adaptación ó ambiente en aplicación do contido do artigo 104 da Lei 9/2002, se considere 
conveniente propoñer solucións de ocultación de medianeiras de edificacións lindeiras, cando 
estas superan notablemente a altura fixada no Plan Xeral e xeran problemas estéticos, se 
poderán autorizar alturas superiores ás fixadas no punto 1 deste artigo que en ningún caso 
poderán exceder  da altura da edificación a tapar nin de un máximo de once (11) plantas. 
Para elo, o Concello, de oficio ou a instancia dos interesados, poderá esixir que se presente 
un estudo de detalle  con propostas alternativas de integración da edificación  que adapte a 
volumetria deducida da aplicación directa desta Ordenanza, con especificación de:  
 
- Situación actual e entorno. 
- Determinacións do Plan Xeral  
-Aproveitamento derivado da aplicación directa desta Ordenanza e das propostas presentadas. 
 
A ordenación do aproveitamento non poderá supera-lo dereito edificatorio máximo que 
corresponda,  e dicir, o que resultaría de aplicar as alturas establecidas no punto 1, polo que 
a ordenación do volume do edificio deberá optar por solucións nas que en unha ou mais 
plantas se reduza a ocupación. Non serán admitidas propostas que supoñan a creación de 
novas medianeiras. 
 
O contido e derminacións do estudo  de detalle suxeitarse  ao disposto no artigo 73 da Lei 
9/2002.  
Artigo que se substitúe: 
 
(Art 10.4.) 
7. En determinados casos, debidamente xustificados, nos que, por mor dunha mellor adaptación ó 
ambiente en aplicación do contido do artigo 104 da Lei 9/2002, se considere conveniente propoñer 
solucións de ocultación de medianeiras de edificacións lindeiras, cando estas superan notablemente a 
altura fixada no Plan Xeral e xeran problemas estéticos, se poderán autorizar alturas superiores ás 
fixadas no punto 1 deste artigo que en ningún caso poderán exceder  da altura da edificación a tapar nin 
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de un máximo de once (11) plantas. Para elo, o Concello, de oficio ou a instancia dos interesados, 
poderá esixir que se presente un estudo con propostas alternativas de integración da edificación que 
adapte a volumetria deducida da aplicación directa desta Ordenanza, con especificación de:  
 

- Situación actual e entorno. 
- Determinacións do Plan Xeral  
- Aproveitamento derivado da aplicación directa desta Ordenanza e das propostas presentadas. 

 
A ordenación do aproveitamento non poderá supera-lo dereito edificatorio máximo que corresponda,  e 
dicir, o que resultaría de aplicar as alturas establecidas no punto 1, polo que a ordenación do volume do 
edificio deberá optar por solucións nas que en unha ou mais plantas se reduza a ocupación. Non serán 
admitidas propostas que supoñan a creación de novas medianeiras. 
 
O estudo que conteña a proposta ou o Proxecto da Edificación que se someta ó procedemento de 
solicitude de licenza: 
 

- Alzado do edificio e dos edificios lindeiros, en igual grao de detalle. 
- Xustificación de que en ningún caso se supera o dereito edificatorio regulado no Artigo 9.4.12. 
seguinte. 

 
Para a aplicación da regulación e co fin de facilita-la viabilidade das propostas poderá presentarse un 
avance da proposta co carácter de Consulta Urbanística Especial regulada no Anexo Normativo das 
presentes Normas.  
 
No caso de que a proposta supoña a modificación das aliñacions ou rasantes establecidas polo Plan 
Xeral, deberá tramitarse un Estudo de Detalle. 
 
 
 
 
Esta corrección conleva a seguinte redacción do  Art. 9.4.13 Condicións de ocupación da 
edificación: 
 
“1. A edificación deberá mante-lo fondo edificable definido no Artigo 9.3.10 en tódalas 
plantas superiores á baixa. Coa única excepción das condicións particulares que puidesen 
aprobarse en aplicación do establecido no punto 7 do anterior Artigo 9.4.10.” 
 
 
Artigo que se substitúe: 
 
Art. 9.4.13 Condicións de ocupación da edificación. 
 
1. A edificación deberá mante-lo fondo edificable definido no Artigo 9.4.9 en tódalas plantas 
superiores á baixa. Coa única excepción das condicións particulares que puidesen aprobarse 
en aplicación do establecido no punto 7 do Artigo 9.4.10 que poida dar lugar a que as últimas 
plantas presenten un recuado á aliñación de fondo de parcela. 
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CORRECCIÓN  DO ARTIGO 12.0.11  
 
Observación: 
 
“Non se alterou o contido do artigo 12.0.11 da normativa, que, tal como se indicou na 
orde do 19/01/2007, non se axusta ao réxime que establecen as disposicións 
transitorias 4ª e 5ª da LOUG. En consecuencia, este artigo da normativa debe quedar 
fóra da aprobación do plan.” 
 
Comentario: 
A anterior redacción podería entrar en contradicción coa a normativa transitoria da LOUGA en 
canto ás edificacións e usos existentes en solo rústico. Por esta razón proponse a redacción que 
figura a continuación. 
 
Correción proposta: 
 
“Art. 12.0.11 Condicións xerais usos e edificacións existentes. 
 
Tódolos usos e edificacións existentes no momento da aprobación do Plan Xeral, no caso de 
non coincidir cos usos permitidos ou autorizables rexiranse polo disposto no Título II, 
capítulo 2.7 (Réxime transitorio), sección V (Réxime das edificacións existentes) desta 
normativa, sen prexuízo do previsto nas disposicións transitoria 4ª e 5ª da  LOUG (Lei 
9/2002) . 
 
 
Artigo que se substitúe: 
 
“Art. 12.0.11 Condicións xerais usos e edificacións existentes. 
 
Tódolos usos e edificacións existentes no momento da aprobación do Plan Xeral, no caso de 
non coincidir cos usos permitidos ou autorizables, na Categoría de Solo Rústico na que estean 
localizados, atoparanse en situación de «Fóra de Ordenanzas», segundo o réxime que se 
establece o Artigo 2.7.22 das presentes Normas Urbanísticas por considerar que non son 
totalmente incompatibles coas determinacións do Plan Xeral. 
 
 
 
 
CORRECCIÓN  DO ARTIGO 10.4.4  
 
Observación: 
 
“O contido do artigo 10.4.4 da normativa, no que se refire á definición e cesión de 
“pasos” de acceso ás parcelas para que estas poidan ser edificadas, non se axusta ao 
disposto no artigo  56 c) da LOUG, conforme ao cal, é o plan xeral o que debe 
determinar o trazado da rede viaria pública. Polo tanto, esta determinación non pode 
deixarse indefinida ou aberta ata o momento en que se soliciten licenzas de edificación. 
En consecuencia, deben quedar fóra da aprobación os parágrafos 2º a 5º, ambos 
incluídos, da letra a) do citado artigo 10.4.4 da normativa.” 
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Comentario: 
 
A LOUG obriga a que tanto no solo urbano consolidado como no solo de núcleo rural o PXOM 
defina con claridade as aliñacións  da rede viaria pública. 
 
No solo urbano consolidado os terreos deberán ter a condición de solar definida no artigo 16 da 
LOUG para poder seren edificados.No solo de núcleo rural ,segundo o artigo 29 da mesma lei, 
os terreos deberán ter resoltos con carácter previo os servizos de abastecemento de auga, 
evacuación e tratamento de augas residuais e subministro de enerxía eléctrica , e mesmo están 
obrigados á cesión gratuita ao concello dos terreos necesarios  para apertura ou a regularización 
do viario (art. 24). 
 
O sistema previsto na normativa do PXOM aprobada provisionalmente o 29/12/2007 non se 
axustaba ao disposto na lei en canto a que remitía a definición concreta de aliñacións do viario 
ao momento da solicitude de licenza. 
 
No que se refire ao  artigo  9.10.9 da normativa, idéntico no seu contido ao artigo 10.4.4. pero a 
diferencia de aquel refirido ao solo urbano consolidado, ordenanza 10, a solución para parcelas 
con frentes menores aos mínimos esixibles pode resolverse mediante operacións de 
reorganización da propiedade no solo urbano consolidado previstos  na sección 2ª do título IV 
da LOUG. 
 
 
 
Correccións propostas: 
 
 “Art. 10.4.4 Situacións particulares de parcelas existentes. 
 

a) Frontes de parcela: As parcelas existentes que non cumpran as condicións xerais de 
fronte de parcela deberán dispor, alomenos, dun acceso de seis (6) metros desde un 
viario público.  

 
b) Parcelas edificadas: Para os efectos desta ordenanza, serán consideradas como 

parcelas suficientemente documentadas as existentes que estean edificadas no 
momento da Aprobación Inicial do Plan Xeral, con parámetros de parcela inferior á 
mínima, e edificabilidade que non supere 1 m²/m². 

 
 
 
Artigo que se substitúe: 
 
Art. 10.4.4 Situacións particulares de parcelas existentes. 
 
a) Frontes de parcela: As parcelas existentes que non cumpran as condicións xerais de fronte 
de parcela deberán dispor, alomenos, dun acceso de seis (6) metros desde un viario público.  
 
Nos supostos de que existan dúas ou máis parcelas contiguas nas que o acceso se produza por 
un «paso» de ancho inferior a seis metros, as superficies dos correspondentes «pasos» de 
acceso deberán ser cedidas como viario público por considerarse que o Plan Xeral define unha 
nova aliñación para ditas parcelas, que delimita como viario publico a suma dos pasos, estea 
ou non grafada nos Planos de Ordenación Pormenorizada a escala 1:1.000.  
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O solicitante de calquera obra de nova edificación (Art.2.6.4) en calquera parcela que se atope 
nas condicións do parágrafo anterior, deberá solicitar unha Acta de Aliñacións e Rasantes 
acompañando un plano catastral da súa finca e das fincas lindeiras. O Concello definirá a 
aliñación de maneira expresa e comunicarao ó propietario ou propietarios lindeiros. A cesión 
do «paso» de acceso materializarase antes da solicitude de Obra Nova.  
 
Os propietarios lindeiros virán obrigados a realiza-la cesión no momento en que se produza 
calquera intervención, nalgunha das parcelas afectadas, que estea suxeito a licenza municipal, 
tanto sexa para o proceso de legalización dalgunha das vivendas existentes, ou de ampliación, 
reforma, ou de nova planta.  
Os custos das obras de acondicionamento do viario así xurdido serán a cargo dos propietarios 
das fincas afectadas por mutuo acordo, ou polo Concello mediante contribucións especiais ó 
propietario que non amos ea súa conformidade. 
 
b) Parcelas edificadas: Para os efectos desta ordenanza, serán consideradas como parcelas 
suficientemente documentadas as existentes que estean edificadas no momento da Aprobación 
Inicial do Plan Xeral, con parámetros de parcela inferior á mínima, e edificabilidade que non 
supere 1 m²/m². 
 
   
“Art. 9.10.9 Situacións particulares de parcelas existentes. 
 
1. Frontes de parcela: As parcelas existentes, con frontes de acceso inferiores ao mínimo 
esixido de tres (3) metros de lonxitude, para poder adquirir a condición de solar  deberán 
reaxustar os seus límites mediante una normalización de predios  que se tramitará de oficio, 
ou a instancia de parte , segundo se determina no artigo 122 da Lei 9/2002. “ 
 
 
Artigo que se substitúe: 
 
Art. 9.10.9 Situacións particulares de parcelas existentes. 
 
1. Frontes de parcela: As parcelas existentes, nos supostos de que o fronte de parcela se 
continúe como «paso de acceso» no que teña máis de tres (3) metros de lonxitude e de que 
existan dúas, ou máis, parcelas contiguas nas que se produza a mesma situación, con pasos de 
igual ou maior lonxitude, a superficie dos correspondentes «pasos» de acceso, na lonxitude que 
sexa común a dúas ou máis parcelas, deberá ser cedida como viario público, por considerarse 
que o Plan Xeral define unha nova aliñación para ditas parcelas, estea ou non grafada nos 
planos de Ordenación Pormenorizada.  
 
O solicitante de calquera obra de nova edificación (Art.2.6.4) en calquera parcela que se atope 
nas condicións do parágrafo anterior, deberá solicitar unha Acta de Aliñacións e Rasantes 
acompañando un plano catastral da súa finca e das fincas lindeiras. O Concello definirá a 
aliñación de maneira expresa e comunicarao ó propietario ou propietarios lindeiros. A cesión 
do «paso» de acceso materializarase antes da solicitude de Obra Nova, nos mesmos termos que 
a cesión dos frontes de parcelas que estivesen fóra de aliñación.  
 
Os propietarios lindeiros virán obrigados a realiza-la cesión no momento en que se produza 
calquera intervención, nalgunha das parcelas afectadas, que estea suxeito a licenza municipal, 
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tanto sexa para o proceso de legalización dalgunha das vivendas existentes, ou de ampliación, 
reforma, ou de nova planta.  
 
Os custos das obras de acondicionamento do viario así xurdido serán a cargo dos propietarios 
das fincas afectadas por mutuo acordo, todo iso en aplicación do Artigo 19 da Lei 9/2002. 
 
 
 
 
 
II.2 Cumprimento das observacións da Orde do 19/01/2007 relativas aos informes 
previstos na lexislación de carácter sectorial  
 
 
(II.2.2.) Informe da Dirección Xeral de Urbanismo en materia de costas  
 
“Existen desaxustes entre a representación das liñas de ribeira de mar, dominio 
público marítimo-terrestre e servidume de protección que recollen os planos de 
ordenación do plan e as contidas no expediente de deslindamento aprobado pola 
Dirección Xeral de Costas do Ministerio de Medio Ambiente, como ocorre entre os fitos 
470 e 475, na parroquia de Alcabre, ou coa liña  que o plan denomina de “ribeira de 
mar” pero que non se axusta a tal concepto legal. En relación con estes desaxustes 
cómpre indicar que prevalecerán, en calquera caso, os datos recollidos no antedito 
expediente oficial”.  
 
Revisado pormiudadamente este punto polos Servizos técnicos municipais competentes nesta 
materia compróbase que os deslindes que se recollen nos planos de ordenación son os que obran 
en poder daqueles e que se facilitaran ao Equipo redactor do Plan, na xestión da planimetría. 
 
En todo caso, e como ben se sinala na Orde… “prevalecerán, en calquera caso, os datos 
recollidos no antedito expediente oficial”.  
 
 
 
“Inclúese no sistema xeral portuario terreos que foron desafectados pola orde 
ministeral O.M. do 06/06/2003; localízanse concretamente no lugar denominado 
Lagoa, entre a concesión da factoría Vulcano e o punto sinalado como “A”do 
deslindamento aprobado por O.M. de 15/03/1963, na praia de Espiñeiro (plano nº2 da 
serie 1 a escala 1/5000, plano 3-N da serie 2 a escala 1/1000 e 1/2000). Estes terreos, 
que se integran no dominio público marítimo-terrestre, deberán clasificarse como 
rústico de protección de costas”. 
 
No cumprimento da observación da Orde, os terreos indicados pasan a clasificarse como solo  
rústico de protección de costas (SRPC). 
Asi fican recollidos, coa trama correspondente de SRPC, nos planos corrixidos para substituír 
que se xuntan con este documento;  sinalados na Orde na observación puntual da que aquí se dá 
conta, 
fican –asemade- recollidos na listaxe específica que se acompaña no Anexo C deste volume. 
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“Deben clasificarse como solo rústico de protección de costas todos os terreos, non 
transformados, incluídos no dominio público marítimo-terrestre, como acontece no 
tramo litoral do monte da Guía, entre o límite da zona portuaria e a ETEA (plano nº2 
da serie 1 a escala 1/5000; planos 2-N, 2-O e 3-N da serie 2 a escalas 1/1000 e 1/2000) 
e no extremo leste entre a depuradora de Teis e o límite do termo municipal (plano nº 3 
da serie 1 –escala 1/5000, e plano nº 1-Q da sere 2 –escalas 1/1000 e 1/2000).”  
 
No cumprimento da observación da Orde, os terreos indicados pasan a clasificarse como solo  
rústico de protección de costas (SRPC). 
Asi fican recollidos, coa trama correspondente de SRPC, nos planos corrixidos para substituír 
que se xuntan con este documento; son os sinalados na listaxe específica da observación puntual 
da que aquí se dá conta.  
 
(II.3.2.) Erros materiais detectados 
 
“Nas fichas correspondentes aos ámbitos AOP-05 Renfe e AOP-20 Pitieira (Anexo I, 
tomo III, Áreas de Ordenación pormenorizada) e, APR-A-8-39 Álvarez Cabral, S-51-R 
Cabo Estai Sur e S-23-R Parrocha (tomo IV Documento de xestión), fanse referencias  
a convenios que non están incorporados ao PXOM (Anexo Tomo I, Convenios 
urbanísticos). Tales referencias aos convenios, asi como as que se fan a compromisos 
ou imputacións derivadas dos mesmos, deberán suprimirse das devanditas fichas”. 
 
 
No cumprimento da Orde, incorpóranse as fichas corrixidas dos ámbitos eliminando, segundo o 
indicado, eliminando a referencia ao convenio; para substituír no Tomo IV, Documento de 
xestión. 
Xúntanse en anexo complementario (Anexo B), con este volume de cambios. 
 
 
Na Memoria da AOP-05, Renfe, figura a referencia motivo da indicación:  
 
“A ordenación que se recolle ten como obxectivo básico acaer o sistema xeral ferroviario da 
actual Estación Ferroviaria de Urzáiz para a súa conversión en Estación Intermodal (modo de 
transporte ferroviario, modo de transporte colectivo por estrada, coa previsión da nova 
Estación de Autobuses de Vigo e previsión de aparcamentos públicos), axeitada para a chegada 
do AVE e, sobre todo a súa conversión en estación pasante, coa depresión de vías verbo da cota 
das vías actuais, necesaria para ese obxectivo. E ao tempo, a previsión de usos comerciais e 
terciarios ligados á propia actividade ferroviaria, dando cumprimento ás condicións 
previamente acordadas entre RENFE (hoxe ADIF) e o Concello de Vigo e que serán recollidas 
no convenio que esta pendente de concretarse co Ministerio de Fomento no marco do acordo 
asinado no mes de febreiro do presente ano polo devandito Ministerio de Fomento, a 
Consellería de Política Territorial da Xunta de Galicia e o Concello de Vigo para o acceso do 
Tren de Alta Velocidade a Vigo”. 
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O texto proposto elimina dita referencia e dice asi: 
 

“A ordenación que se recolle ten como obxectivo básico acaer o sistema xeral ferroviario da 
actual Estación Ferroviaria de Urzáiz para a súa conversión en Estación Intermodal (modo 
de transporte ferroviario, modo de transporte colectivo por estrada, coa previsión da nova 
Estación de Autobuses de Vigo e previsión de aparcamentos públicos), axeitada para a 
chegada do AVE e, sobre todo a súa conversión en estación pasante, coa depresión de vías 
verbo da cota das vías actuais, necesaria para ese obxectiv e, ao tempo, a previsión de usos 
comerciais e terciarios ligados á propia actividade ferroviaria”. 

 
 
Na Memoria da AOP-20, Pitieira, figura a referencia motivo da indicación nun parágrafo dobre: 
 
“A presente ordenación propón o remate da fronte edificada na Avda. de Castrelos 
entre o Parque de Castrelos e a rúa Arquitecto Palacios cubrindo a medianeira hoxe 
existente. Ó tempo pretende dar satisfacción ó convenio subscrito entre o Concello de 
Vigo e Don Xulián Crespo Piteira e a súa filla Dona Purificación Crespo Tesouro, 
aprobado polo pleno do concello de Vigo o día 27 de novembro de 1992 e que, por 
diversas razóns non puido ter acomodo ata o momento; ordenando a edificabilidade 
recoñecida no convenio coas necesarias adaptacións derivadas da normativa vixente e 
dos criterios xerais do PXOM.  
 
Por medio de dito convenio, foille cedida ó Concello parte da parcela orixinaria para  
a apertura da dita Avda. Arquitecto Palacios (1º Cinto de circunvalación) dispoñéndose 
a edificabilidade correspondente  no resto da parcela non cedida. O certo e que ate o 
de agora non puido ser materializado dito dereito edificatorio por canto as afeccións 
derivadas da natureza deste sistema viario de titularidade estatal o tiñan impedido. A 
transferencia desta Avenida á titularidade municipal producida recentemente e a súa 
transformación nunha vía urbana posibilita hoxe que se poda dar un remate adecuado 
a esta peza urbana.” 
 
 
O texto proposto, para substituír, no cumprimento da Orde e o que segue: 
 
“A presente ordenación propón o remate da fronte edificada na Avda. de Castrelos 
entre o Parque de Castrelos e a rúa Arquitecto Palacios cubrindo a medianeira hoxe 
existente. 
A transferencia da Avenida Arquitecto Palacios (1º Cinto de circunvalación) á 
titularidade municipal producida recentemente e a súa transformación nunha vía 
urbana posibilita hoxe que se poda dar un remate adecuado a esta peza urbana.” 
 
Toda vez que estas AOPs foran aprobadas e publicados os seus corpos normativos no BOP para 
a súa entrada en vigor, anótase aqui os cambios introducidos na atención das indicacións da 
Orde. 
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(II.4) Infraestruturas de incidencia supramunicipal: Variante de trazado. “Tramo 
Porriño-Vigo” 
 
Por resolución do Secretario de Estado de Infraestruturas do Ministerio de Fomento de 
20/10/2007 (BOE do 25/10/2007) aprobouse definitivamente o estudo informativo da 
“Variante de trazado. Tramo Porriño-Vigo”. De conformidade co artigo 33.3 do 
Regulamento xeral de estradas (Decreto 1812/1994, do 2 de setembro), o planeamento 
urbanístico debe axustar as súas determinacións ao contido dos estudos informativos 
aprobados pola Administración competente en materia de estradas. En consecuencia, 
debe axustarse a ordenación do PXOM nos seguintes ámbitos afectados polo trazado 
da vía citada: 
 
- Conexión coa A-55: plano nº 11 da serie 1 a escala 1/5000, plano 13-O da serie 2 a 
escalas 1/1000 e 1/2000 
- Solo urbanizable S-73-I/T Baruxáns: plano nº 11 da serie 1 a escala 1/5000, planos 
13-O, 14-O da serie 2 a escala 1/1000 e 1/2000, e ficha correspondente 
- Solo urbano consolidado na beira da rúa Xeme: plano nº 11 da serie 1 a escala 
1/5000, plano 14-O da serie 2 a escalas 1/1000 e 1/2000 
- Solo rústico de protección de espazos naturais, rústico de protección de cauces, 
rústico de protección forestal e rústico de protección agrario-paisaxística: planos nº 
11, 12 e 17 da serie 1 a escala 1/5000, planos 14-O, 15-O, 15-P, 16-P, 17-P, 17-Q, 18-
Q, 19-Q e 19-R da serie 2 a escala 1/1000 e 1/2000 
- Varias zonas de solo urbano consolidado: plano nº 17 da serie 1 a escala 1/5000, 
plano 16-P da serie 2 a escalas 1/1000 e 1/2000   
- Solo de núcleo rural NR-03 San Cibrao: plano nº 17 da seie 1 a escala 1/5000, 
plano17-Q, 18-Q da serie 2 a escalas 1/1000 e 1/2000 
 
 
A aprobación definitiva do estudo informativo ou proxecto de trazado dunha nova estrada ou 
variante de poboación comporta a modificación ou revisión do planeamento urbanístico 
existente que haberá de acomodarse ás determinacións do estudo no prazo dun ano dende a data 
de aprobación de dito estudo (Reglamento de Carreteras del Estado, RD 1812/94 de 2 de 
setembro, artigos 21 e 33, máila Lei de estradas de Galicia, Lei 4/1994, de 14 de setembro, 
artigo 15). 
 
Con todo, e no cumprimento da Orde, incorpórase o estudo aprobado marcando a zona de 
reserva e afección para a implementación da infraestrutura, segundo figura no estudo 
informativo, axustándose, daquela, o planeamento.  
 
Os solos rústicos asi afectados pasan a clasificarse e categorizarse como rústicos de protección 
de infraestruturas ao abeiro dos artigos 15 e nomeadamente, 32, c) da LOUG: 
 
“Solo rústico de protección de infraestructuras, constituído polos terreos rústicos 
destinados á localización de infraestructuras e as súas zonas de afección non 
susceptibles de transformación, como son as de comunicacións e telecomunicacións, as 
instalacións para o abastecemento, saneamento e depuración da auga, as de xestión de 
residuos sólidos, as derivadas da política enerxética ou calquera outra que xustifique a 
necesidade de afectar unha parte do territorio, conforme as previsións dos instrumentos 
de planeamento urbanístico e de ordenación do territorio”. 
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Finalmente, axustouse aos solos urbanos reflectindo, expresamente, as liñas de afección. 
 
Na consideración da Xerencia municipal de Urbanismo, o ámbito de solo urbanizable S-73 T/R, 
Baruxáns, por mor de atender ó seu mellor encaixe, pendente de proxecto concreto de 
urbanización, pasa clasificarse e categorizarse todo el como solo rústico de protección de 
infraestruturas. 
 
 

     
 

Variante de trazado. Tramo Porriño-Vigo (Estudo informativo aprobado definitivamente:  
MºFomento 20/10/2007; BOE 25/10/2007 

Axuste da ordenación do Plan xeral nos ámbitos afectados polo trazado da vía proposta 
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Anexos ao volume de Memoria xustificativa de cambios 

 
 
 
 
 
 
Anexo A 
 
Límites de sostibilidade e estándares resultantes 
Resumo de magnitudes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No cumprimento do apartado III da Orde, Resolución, e tal e como se indicara na introdución 
deste volume de cambios, incorpóranse de seguido as listaxes e cadros que na actualización dos 
números do plan xustifican o cumprimento dos estándares legais de sostibilidade e estándares 
resultantes. 
 
Nomeadamente: 
 
 

1. Cumprimento do Art. 47.2. LOUG, desagregadamente: a) Espazos libres e zonas verdes; 
Equipamentos e dotacións comunitarias e Aparcamentos por distrito; b) por ámbitos; c) globais por distrito 

 
2. Xustificación de estándares por distrito 

 
3. Coeficientes e valores de repercusión  

 
4. Resumo de VPA por distritos, por ámbitos con diferencial de % 

 
5. Resumo de magnitudes 
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Anexo B  
 
 
Incorporación de fichas de planeamento, corrixidas ou novas 
 
 
 
 
(1) (-) Nova subestación eléctrica 
 
Incorpórase a ficha do ámbito “Pugariño”, (APR-A-5-10), coa matización introducida. 
 
 
 
(3) Ámbitos que deben incluirse na categoría de solo urbano non consolidado 
 
Incorpórase a ficha de planeamento do novo ámbito de solo urbano non consolidado 
“Alfageme”, APR-A-3-21  
 
 
 
(II.3) (2) Erros materiais 
 
Incorpóranse as fichas corrixidas, no cumprimento das indicacións da Orde, que se relacionan: 
 
APR-A-8-39, Álvarez-Cabral 
S-51-R, Cabo Estai Sur 
S-23-R, Parrocha 
 
 
 
 
Anexo C 
 
Listaxe de planos substituídos no Documento do Plan xeral, tralos cambios introducidos no 
cumprimento das observacións da Orde: 
 
 

 
o Serie 1 / escala 1: 5.000, Nºs:  

 
2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22. 

 
o Serie 2 /escalas 1:1.000 e 1:2.000, Nºs:  

 
1-Q, 2-Q, 3-Q, 2-N, 2-O, 3-N, 8-K, 8-N, 9-I, 10-I, 10-J, 12-O, 13-O, 13-P, 13-Q, 13-R, 
14-O, 14-P, 14-Q, 14-R, 15-O, 15-P, 15-Q, 15-R, 16-P, 16-Q, 16-R, 17-P, 17-Q, 18-Q, 
19-G, 20-G, 20-H, 23-O, 23-P, 24-P, 24-Q, 25-O, 25-P, 25-Q, 25-R, 26-P, 26-Q, 26-R, 
27-Q 
 
 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO
DOCUMENTO APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDES DE 16/05/2008 E 13/07/2009 

 

 
Consultora Galega s.l   Memoria Xustificativa - Páxina 760 -  
 

 

7. DOCUMENTOS VINCULADOS Á MEMORIA XUSTIFICATIVA  

Vinculados á Memoria como anexos, na conformación da súa estrutura, participando do 
Documento matriz, mais con entidade propia, faise referencia explícita neste capítulo da 
Memoria Xustificativa aos documentos que asi se relacionan. 

Nomeadamente, trátase dos Convenios Urbanísticos, das Ordenacións detalladas, do Documento 
de Participación e Informe de Alegacións e dos volumes, de Infraestruturas e Redes de Servizos 
urbanos máilo Estudo da posibilidade de introdución da reserva do coarenta por cento de 
vivenda protexida en todos os ámbitos de solo urbano non consolidado e solo urbanizable 
garantindo a súa rendibilidade e equilibrio. 

A súa formalización e presentación prodúcese en volumes individuados.   

7.1. CONVENIOS 

Xúntase como volume externo (en carpetas) a compilación dos vinte e cinco convenios (25) 
incorporados durante o proceso de tramitación do Documento para Aprobación definitiva que 
deberán ser ratificados trala Aprobación definitiva. 

7.2. ÁREAS DE ORDENACIÓN DETALLADA 

O Plan Xeral inclúe a Ordenación Detallada de algúns Ámbitos de Solo Urbano Non 
Consolidado, que a partir do contido da Ficha do correspondente APR, de conformidade co 
Artigo 55.1 da Lei 9/2002, se ben pode establecer condicións de desenvolvemento posterior 
mediante a elaboración de Estudos de Detalle, nos termos e condicións que a Lei establece para 
estes. 

Ditas Áreas de Ordenación Detallada (AOD) poden ter a súa orixe nuns ou outros planeamentos 
anteriores, ou ben ser desenvolvidas como tales polo Plan Xeral, por intereses estratéxicos ou 
pola existencia de Convenios Urbanísticos. 

Tamén se recollen o conxunto de ámbitos de solo urbanizable delimitado que contan con 
ordenación detallada: trátase dos sectores con ordenación detallada (SOD). 
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7.3. PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Por constituir un documento de gran extensión e calado (61.068 escritos de alegacións incluíndo 
as presentadas fóra de prazo ata o momento de pechar o documento de Aprobación provisional, 
que se tiveron igualmente en conta), o equipo redactor estimou que todo o relativo á 
participación da cidadanía no proceso de tramitación do plan dende o momento de se producir a 
aprobación inicial do mesmo o 30 de decembro de 2004, ata o remate da súa exposición pública  
(que se extendeu entre o 15 de febreiro e o 16 de abril de 2005) debería ser obxecto dun 
Documento específico complementario da presente Memoria. Ese documento é a Memoria de 
Participación. 

Esta Memoria de Participación  está composta  pola seguinte documentación: 

1. Memoria propiamente dita. 

2. Análise do resultado da Información Publica. 

3. Informes das Alegacións presentadas. 

No punto 6.2.9. a) do presente documento danse conta dos cambios que se han de introducir no 
Informe de Alegacións polas razóns que alí se explicitan. 

7.4. INFRAESTRUTURAS E REDES DE SERVIZOS 

O documento elaborouse con carácter de Anexo á Memoria Xustificativa do Plan Xeral, co 
obxecto de dar cumprimento á Orde do 19 de Xaneiro de 2007, da Consellería de Política 
Territorial Obras Públicas e Transporte.  

Nel dase conta dos requerimentos que indica a referida Orde no senso de precisar as 
determinacións que respeito da rede de infraestruturas de servizos urbanos se contiñan no 
documento de Aprobación provisional. 
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7.5. ESTUDO DA POSIBILIDADE DE INTRODUCCIÓN DA RESERVA DO 40% DE 

VIVENDA PROTEXIDA EN TODOS OS ÁMBITOS DE SOLO URBANO NON 

CONSOLIDADO E SOLO URBANIZABLE GARANTINDO A SÚA 

RENDIBILIDADE E EQUILIBRIO 

Este documento elaborouse con carácter de Anexo á Memoria Xustificativa do Plan Xeral, co 
obxecto de desenvolver pormiudadamente o estudio da posibilidade da introducción da reserva 
do 40% de vivenda protexida no conxunto de áreas de reparto do Plan Xeral, a resultas da 
asunción dos compromisos adquiridos no convenio marco de coalición subscrito entre os grupos 
de goberno. 
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