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MEMORIA INFORMATIVA E XUSTIFICATIVA



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CONCELLO DE VIGO

1. INTRODUCIÓN

Este documento de MODIFICACIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL redáctase de oficio

polos servizos técnicos municipais  da Oficina de Planeamento e Xestión da Xerencia Municipal de

Urbanismo (XMU) do Concello de Vigo para dar cumprimento á resolución da Vicepresidenta da XMU

de data 25  de novembro de 2013, de: 

“PRIMEIRO: Incoar  a modificación puntual  nº.  11 do PXOM/08 no ámbito do  PERI  IV-01 San Roque

(hoxe, APR A-4-07 San Roque e API-68 San Roque), como consecuencia da situación xerada polas

sentenzas  firmes  do  TSXG  de  datas  27.03.2013  (nº.  259/2013  do  P.O.:  4440/2010)  e  día  26.07.2012

(nº.788/2012 do P.O.: 4439/2010) .

SEGUNDO:  Instar da Oficina de Planeamento e Xestión a elaboración da documentación técnica

necesaria  para  a  tramitación  e  aprobación  da  modificación  puntual  do  PXOM/08  referida  no

apartado primeiro desta Resolución.

TERCERO: Dar conta desta Resolución ao Consello da XMU para o exercicio das competencias de

control que estatutariamente lle corresponden así como á Asesoría Xurídica para a súa remisión, se

procede, ao TSXG.”

O número de Expediente é o 14410/411.

O artigo 92 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural

de Galicia (en diante LOUG), establece que os plans terán vixencia indefinida, sen prexuízo da súa

modificación  ou  revisión.  De  acordo  co  artigo  94.1  da  LOUG,  son  posibles  as  modificacións  de

planeamento que se fundamenten en razóns de interese público debidamente xustificadas.

2. ANTECEDENTES DE PLANEAMENTO

O  vixente  Plan  Xeral  de  Ordenación  Municipal  (en  diante,  PXOM)  de  Vigo  foi  aprobado

definitivamente,  de  forma  parcial,  por  Orde  da  Conselleira  da  CPTOPT  da  Xunta  de  Galicia  do

16.05.2008  (DOG  nº  106,  do  03.06.2008)  e  a  súa  normativa  foi  integramente  publicada  no BOP  o

06.08.2008 (BOP nº 151 – Suplemento). O 13.07.2009 o Conselleiro da CMATI aprobou definitivamente o

documento de cumprimento da Orde da CPTOPT do 16.05.2008 sobre aprobación definitiva do PXOM

de Vigo (DOG nº 144, do 24.07.2009), publicándose a normativa no BOP nº 175, do 10.09.2009.

Dentro da clase de SOLO URBANO, o PXOM de Vigo delimitou un ámbito de ordenación situado entre

as rúas Pizarro, Couto Piñeiro, Couto de San Honorato e Vázquez Varela,  no que asumiu, con certos

matices que se dirán a continuación, ás determinacións do PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR, PERI

IV-01 SAN ROQUE A correspondente a un planeamento especial de reforma interior en solo urbano,

previsto no Plan Xeral de Ordenación Urbana de 1988-1993. Dito PERI foi redactado e tramitado polos

servizos técnicos municipais,  previa a aprobación definitiva da Modificación Puntual  do Plan Xeral
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núm.  23 do  PGOU-93, que se aprobou inicialmente  o día 29 de xullo  de 2002 (BOP  núm.  184,  de

25.09.2002 e DOG núm. 192, de 04.10.2002) e recibiu a aprobación definitiva o 28.06.2004.

Dentro  de  dito  ámbito  do  PERI,  o  PXOM  distinguiu  dúas  categorías  de  solo:  O  SOLO  URBANO

CONSOLIDADO (o solo urbano consolidado xa considerado no PERI, ademais do Polígono 4, que xa

contaba con proxecto de equidistribución e de urbanización aprobados definitivamente) e, na outra

parte,  como  SOLO  URBANO  NON  CONSOLIDADO  (os  ámbitos  dos  tres  polígonos  pendentes  de

desenvolvemento).

A parte categorizada como SOLO URBANO CONSOLIDADO recóllese no PXOM como unha área con

planeamento incorporado API-68 SAN ROQUE, cunha ficha de características que remite expresamente á

ordenación do PERI IV-01 SAN ROQUE con API-68 SAN ROQUE, con expresa remisión ao PERI aprobado

definitivamente o 28.06.2004

A parte de solo categorizada como SOLO URBANO NON CONSOLIDADO, foi delimitada polo PXOM  como

área con planeamento remitido APR A-4-07 SAN ROQUE, coa ficha de características que figura no anexo

nº 1 a este documento.

Na dita ficha do APR A-4-07 establécese o seguinte:

“-OBXECTIVOS DE PLANEAMENTO E CRITERIOS DE ORDENACIÓN:

-O Plan Xeral asume a ordenación do PERI IV-01 SAN ROQUE A (con aprobación definitiva do 28 de

xuño de 2006), para este ámbito; coa excepción do cumprimento da distribución de usos regulados

no devadito PERI xa que haberá de estar ao disposto nesta ficha: neste senso redúcese a intensidade

de uso comercial a favor da residencial mantendo a edificabilidade total da área de reparto.”

O Pleno do Concello  de Vigo,  en  sesión  ordinaria  do día  26  de  xullo  de  2.010  acordou aprobar

definitivamente a “Modificación puntual do plan especial de reforma interior PERI IV-01 S. Roque-A”,

versión  V.1.  (exp.  Nº  11804/411),  formulada  de  oficio  pola  Xerencia  Municipal  de  Urbanismo  e

redactada  polos  servizos  técnicos  da  Oficina  de  Planeamento-Xestión,  coa  finalidade  básica  de

localizar as zonas de vivenda de protección nos polígonos pendentes de desenvolvemento, reaxustar

o  número  de  vivendas  e  as  proporcións  de  usos  residenciais  e  terciarios  para  adaptar  as

determinacións do PERI ao novo PXOM.

O  día  26.07.2012,  o  TSXG  ditou  a  sentenza  nº.  788/2012  no  P.O.:  4439/2010  na  que,  estimado

parcialmente  o  recurso  contencioso-administrativo  formulado  por  D.  Amando  Mosquera  Meiriño,

anulou en parte o acordo plenario do 26. 07. 2010, así como o PXOM/08 no relativo á clasificación da

parcela nº. 97 da rúa Couto de San Honorato, sinalando que “deberá considerarse como suelo urbano

consolidado”. A dita sentenza é actualmente firme ao inadmitir o Tribunal Supremo, en Auto de data

11.04.2013, o recurso de casación anunciado polo Concello de Vigo contra a mesma.
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O día 27.03.2013, o TSXG ditou sentenza nº. 259/2013 no P.O.:  4440/2010, estimando parcialmente o

recurso  contencioso-administrativo  interposto  por  Dª.  Concepción  Estévez  Alejos,  en  relación  co

acordo do Pleno do Concello de Vigo de 26.07.2010, anulando as determinacións do dito acordo e do

PXOM/08 relativas á clasificación da parcela nº. 95 da rúa Couto de San Honorato dispoñendo que o

planeamento  deberá  clasificala  como  solo  urbano  consolidado.  Esta  sentenza  foi  comunicada á

Oficina de Planeamento e Xestión mediante comunicación da Asesoría Xurídica do 24.04.2013, na que

se explicaba que naquel momento non era firme e que a súa firmeza conlevaría modificar o PXOM/08

ao non ter ordenación detallada nin a finca obxecto do P.O.: 4440/2010 nin a nº. 97 obxecto do P.O.:

4439/2010.

Con data 20.11.2013, recibiuse na Oficina de Planeamento e Xestión o oficio da Asesoría Xurídica no

que comunica que o Concello de Vigo desistiu do recurso de casación plantexado contra a sentenza

do TSXG do 27.03.2013 recaída no P.O.:  4440/2010 e que deberá procederse a executala nos seus

termos e de conformidade co escrito de comunicación do 24.04.2013. Ademais, de acordo coa letra

b)  da  parte  dispositiva  da  Resolución da Concelleira  Delegada do 10.06.2013  “Unha vez  firme a

devandita sentenza cando así  o declare o Tribunal  Superior  de Xustiza,  a XMU-Planeamento debe

proceder  á súa execución,  con anulación do resolto xudicialmente,  e iniciar  o procedemento de

modificación das previsión do PXOM en relación coas fincas devanditas”.

O 25.11.2013  os servizos  técnicos e xurídicos  municipais  da Oficina de Planeamento  e Xestión  da

Xerencia  Municipal  de  Urbanismo  do  Concello  de  Vigo  redactan  informe  en  relación  con  ditas

sentenzas, e sobre as medidas  a adoptar, concluíndo o seguinte:

“Non obstante, a anulación do PXOM/08 no relativo precisamente á categorización das parcelas nº.95

e nº.97 da rúa Couto de San Honorato,  en virtude das  sentenzas,  hoxe firmes,  do TSXG de datas

27.03.2013 (nº. 259/2013 do P.O.: 4440/2010) e 26.07.2012 (nº. 788/2012 do P.O.: 4439/2010) que ordenan

a  súa  consideración  polo  planeamento  como  Solo  Urbano  Consolidado,  xunto  con  outros

pronunciamentos xurisdiccionais que afectaron á aprobación definitiva da modificación puntual do

referido PERI,  asumido polo PXOM/08, en canto a categorización doutras parcelas, aconsella o seu

estudo conxunto a fin de dotalas da ordenación pormenorizada máis acorde co interese xeral, o que

unicamente pode ser abordado a través da modificación puntual do PXOM/08. Nese procedemento

deberán  tamén  estudarse  as  consecuencias  destas  sentenzas  sobor  da  nova  delimitación  e

ordenación, se procede, da APR A-4-07 San Roque (e API-68 San Roque, de ser o caso).”

O  13.12.2013,  o  Consello  da  Xerencia  Municipal  de  Urbanismo  de  Vigo  tomou  coñecemento  da

resolución de incoación de expediente de Modificación Puntual núm. 11 do PXOM/08 no ámbito do PERI

IV-01 SAN ROQUE (hoxe APR A-4-07 SAN ROQUE e API-68 SAN ROQUE). 

A  presente  versión  V.1,  con  data  de  novembro  de  2014,  redáctase   como  documento  para  a

aprobación inicial da Modificación puntual Nº 11 do Plan Xeral do Concello de Vigo. O equipo técnico

multidisciplinar estivo formado por Antonio Alonso Fernández (arquitecto),  Begoña Mougán Álvarez

(enxeñeira superior, técnica de medio ambiente),  Paula Martínez Vidal (arquitecta) e Lorena López
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Rodríguez (técnica de administración xeral, xurídica), coa colaboración do resto dos servizos técnicos

e xurídicos municipais  da Oficina de Planeamento e Xestión da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Cúmprese,  polo  tanto,  o  disposto  no  artigo  84.2.  da  LOUGA  sobre  a  composición  e

multidisciplinareidade do equipo redactor de planeamento xeral.

3. OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

Establécense,  a  grandes  liñas,  os  obxectivos  xerais  e  específicos  que  se  pretenden  acadar  coa

aprobación e desenvolvemento da Modificación Puntual Nº11 do Plan Xeral de Ordenación Municipal

de Vigo, sinalados xa no anteproxecto de planeamento.

OBXECTIVOS XERAIS

O obxectivo principal  da Modificación Puntual  figura expresado na resolución de inicio e consiste,

basicamente, en dar cumprimento ás  sentenzas firmes do TSXG de datas 27.03.2013 (nº. 259/2013 do

P.O.: 4440/2010) e 26.07.2012 (nº. 788/2012 do P.O.: 4439/2010).

As devanditas sentenzas conclúen meridianamente en que as parcelas localizadas na rúa Couto de

San Honorato cos números de policía 95 e 97 deben de ser categorizadas polo PXOM como SOLO

URBANO  CONSOLIDADO  e procede dotalas  da ordenación pormenorizada que mellor  satisfaga o

interese xeral.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

No eido xa dos obxectivos específicos:

-As sentenzas citadas precisan, en concreto, que se debe proceder a categorizar como solo urbano

consolidado as  parcelas da Rúa San Honorato 95 e 97, o  que supón excluílas da delimitación da «APR

A-4-07 SAN ROQUE 6». 

- A LOUGA (arts. 11 e 12) e o PXOM de Vigo (arts. 3.2.1. e 3.2.1  da N.U.) conteñen os criterios xerais

para a clasificación e categorización dun solo como urbano consolidado, que deberán respectarse

na xustificación da clasificación e categorización que se propón.

-Outros obxectivos específicos colaterais ao cumprimento da sentenza serán:

A)  A asignación dunha ordenación detallada ás parcelas incluídas agora na categoría de
Solo Urbano consolidado (cualificación de solo). 

B)  A  modificación das  determinacións  de  execución do Polígono P-2  do  PERI  San  Roque,
dentro do APR A-4-07, como consecuencia da exclusión das dúas parcelas obxecto da sentenza.
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4. XUSTIFICACIÓN DO INTERESE PÚBLICO

Tal e como esixe o artigo 94.1 da LOUG, calquera modificación puntual do planeamento xeral deberá

fundamentarse en razóns de interese público debidamente xustificadas.

O interese público no caso que nos ocupa é incuestionable, xa que se trata da execución dunha

sentenza xudicial que obriga ao Concello de Vigo a exercer a súa competencia de planeamento

para corrixir as deficiencias observadas pola Sala do TSXG en canto á categorización de solo  de dúas

parcelas na Rúa San Roque. 

A  Modificación  Puntual  que  se  pretende  limítase  a  un  cambio  na  categorizacións  de  solo  e  na

delimitación do ámbito no que estaban incluídas segundo o PXOM e non supón a adopción de ningún

novo criterio ao respecto da estrutura xeral e orgánica do territorio nin sobre a clasificación de solo.  

Así  mesmo,  debe terse  en  conta  que  a competencia de  planificación urbanística  e  a  facultade

innovadora  da  Administración  teñen  que  respectar  os  límites  propios  derivados  do  necesario

acatamento  da  lexislación  urbanística  e  dos  estándares  urbanísticos  previstos  nesta,  así  como  a

adecuada satisfacción das necesidades sociais e do interese público a cuxo servizo subordínase a

ordenación  territorial,  con  ausencia  de  calquera  tipo  de  arbitrariedade  na  solución  elixida  para

resolver os problemas urbanísticos que xurden dentro dunha realidade social determinada.

5. ALCANCE E CONTIDO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

5.1. DELIMITACIÓN DO ÁMBITO TERRITORIAL

As parcelas ás que fan referencia as sentenzas, localízanse na rúa Couto de San Honorato cos números

95  e  97  e  correspóndense coas  parcelas  catastrais  3855713  NG2735  S  0001KE e  3855712  NG2735S

0001OE,  cunha superficie de solo segundo catastro de 204 m2 e 99 m2,  respectivamente.  Teñen o

fronte, polo lindeiro Sur, á Rúa San Roque e estaban categorizadas polo PXOM como Solo urbano non

consolidado .
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A primeira delas, con enderezo de policía en Couto de San Honorato nº 95  (á esquerda na imaxe),

está ocupada por  un edificio de vivendas de baixo e dúas plantas de 90 m2c por  planta,  cunha

edificabilidade construída de 357 m2c e unha antigüidade de construción do ano 1960, segundo datos

catastrais.

A parcela de Couto de San Honorato nº 97 (á dereita na imaxe anterior) tamén está construída cun

edificio de baixo e dúas plantas con 81 m2c por planta  261 m2c totais e antiguidade de 1960.

Fichas descritiva e gráfica das parcelas catastrais obxecto da sentenza
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Fragmento do plano catastral coa delimitación das dúas parcelas

Sitúanse  grafadas  na  folla  8-M  da  Cartografía  oficial  do  Concello  de  Vigo  (Plano  adxunto  na

Documentación gráfica do presente Anteproxecto de planeamento), da serie 2 a escala 1/2000 e na

folla 6 da serie 1 a escala 1/5000.

Ambas teñen fronte á Rúa Couto de San Honorato polo seu vento Sur e atópanse clasificadas polo

PXOM  vixente  como  Solo  Urbano.  Non  obstante,  en  canto  á  categorización  de  solo,  o  PXOM

categorizounas como SOLO URBANO NON CONSOLIDADO dentro do ámbito (área de reparto) da APR

A-  4-07  SAN  ROQUE,  con  ordenación  remitida  ao  PERI  IV-01  SAN  ROQUE  A,  que  foi  aprobado

definitivamente o 28.06.2004.

Ortofoto, en vermello as parcelas de Couto de San Honorato 95 e 97
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O ámbito estrito da Modificación Puntual serían as ditas parcelas, non obstante, tendo en conta que

afecta tamén á delimitación e á ficha de características da APR A-4-07 San Roque, debe considerarse

como ámbito da Modificación Puntual a delimitación da APR-4-07 San Roque e, igualmente como

ámbito de influencia, a totalidade do ámbito do PERI  IV-01 SAN  ROQUE (PERI  recollido polo PXOM

como planeamento incorporado API-68)  comprendido entre os seguintes límites:

Norte: Rúa Pizarro (entre os números 16 e 26) e Colombia (entre o 2 e o 22)

Sur:  Rúa Couto de San Honorato (entre os números 1 e 99, agás os números 11 e o 13)

Leste: Rúa  Couto Piñeiro (entre o 10 e o 32) 

Oeste: Rúa Vázquez Varela (entre o 45 e o 61, agás os números  49, 55 e 57)

Así,  o ámbito da Modificación abranguerá estritamente a delimitación do APR A-4-07 San Roque e

como ámbito de influencia toda a couzada, segundo a seguinte ilustración:

Ámbito da Modificación: En cor vermello escuro: as parcelas obxecto de sentenza; en  laranxa escuro: ámbito estrito da

Modificación; e en amarelo: o ámbito de influenza.

O ámbito da Modificación Puntual, coincidente coa superficie do APR A-4-07, ten unha superficie de

47.161 m2  segundo a ficha de xestión do PXOM e, xunto a a área de influenza, ten unha superficie

total duns 90.000 m2.  Débese ter en conta que o ámbito concreto do PERI IV-01 SAN ROQUE e da API-

68 foi replantexado axustadamente sobre a nova cartografía no expediente de Modificación Puntual

do PERI IV-01 San Roque aprobada definitivamente o 26.07.2010, resultando unha superficie axustada

de 47.263 m2.
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Ámbito da Modificación sobre vista de paxaro 

Situación do ámbito da modificación no termo municipal de Vigo.

SOLO URBANO CONSOLIDADO

Tal  e  como recolle  o artigo 11 do Capítulo II  da  Lei  9/2002,  do 30 de decembro,  de ordenación

urbanística e protección do medio rural de Galicia, o PXOM clasifica como solo urbano os terreos que

están integrados na malla urbana existente e que reúnen os seguintes requisitos:

a) Que conten con acceso rodado público e cos servizos de abastecemento de auga, evacuación

de augas residuais e subministro de enerxía eléctrica, proporcionados mediante as correspondentes
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redes públicas con características adecuadas para servir á edificación existente e a permitida polo

plan.

…

b) Que, aínda carecendo dalgúns dos servizos citados no apartado anterior, estean comprendidos en

áreas  ocupadas  pola  edificación,  alomenos  en  dúas  terceiras  partes  dos  espazos  aptos  para  a

mesma, segundo a ordenación que o plan xeral estableza.

…

E como indica o artigo 12 do mesmo capítulo da LOUG, o solo urbano consolidado está  integrado

polos soares así como polas parcelas que, polo seu grao de urbanización efectiva e asumida polo

planeamento urbanístico, podan adquirir a condición de soar mediante obras accesorias e de escasa

entidade que poden executarse simultaneamente coas de edificación ou construción.

No caso que nos ocupa, a sentenza do TSXG de data 27.03.2013, con cita da sentenza do 26.07.2012

que tamén se executa, establece, a respecto da categorización da parcela sita na rúa Couto de San

Honorato, nº. 97, o seguinte:

“El  carácter  reglado  en  los  términos  del  artículo  12  de  la  Ley  9/2002,  del  suelo  urbano  limita  la

discrecionalidad de la Administración al elaborar la norma objeto de impugnación. El artículo 12 de la

Ley 9/2002, de 29 de diciembre, de 30 de diciembre,  de ordenación urbanística y protección del

medio rural de Galicia dispone que los planes generales diferenciarán en el suelo urbano la categoría

de suelo urbano consolidado, integrado por los solares así como por las parcelas que, por su grado de

urbanización efectiva y asumida por el planeamiento urbanístico, puedan adquirir  la condición de

solar mediante obras accesorias y de escasa entidad que pueden ejecutarse simultáneamente con

las de edificación o construcción; el artículo 16.1, que tendrán la condición de solar las superficies de

suelo urbano legalmente divididas y aptas para la edificación que, en todo caso, cuenten con acceso

por vía pública pavimentada y servicios urbanos de abastecimiento de agua potable, evacuación de

aguas residuales a la red de saneamiento, suministro de energía eléctrica,  alumbrado público,  en

condiciones de caudal y potencia adecuadas para los usos permitidos (...).

(...)De modo que no podemos considerar que cuándo los terrenos ya tienen la consideración de solar,

porque se hicieron las cesiones correspondientes y se costeó la urbanización, el suelo urbano pueda

ser considerado no consolidado. (...)

(...)Como ya hemos dicho también en nuestra sentencia de 26 de julio de 2012 dictada en el recurso

4439/2010 relativo al solar nº. 97, y procede repetirlo ahora, “el examen de los datos obrantes en autos

y en el expediente, revela que dada la ubicación del solar -en este caso el nº 95- de la calle Couto de

San Honorato, con frente a este última, por su clara integración en la malla urbana y disponibilidad de

sanciones urbanísticas, su consideración como suelo urbano no consolidado no se acomoda al criterio

jurisprudencial  plasmado en sentencias del Tribunal  Supremo, de 23 de septiembre de 2008, 17 de

diciembre de 2009, 25 de marzo de 2011, 29 de abril de 2011, 19 de mayo de 2011, 14 de julio de 2011 y

20  de  octubre de  2011,  según el  cual  no es  aceptable  que  unos  terrenos  que indubitadamente

cuentan, no sólo con los servicios exigibles para su consideración como suelo urbano, sino también

con  los  de  pavimentación  de  calzada,  encitado  de  aceras  y  alumbrado  público,  y  que  están

plenamente consolidados por la edificación pierdan la consideración de suelo urbano consolidado
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pasando  a  tener  la  de suelo  urbano no  consolidado,  por  la  sola circunstancia  de que el  nuevo

planeamento contemple para ellos una determinada transformación urbanística. (...)”(FX3º)

E, na liña seguida pola dita sentenza do TSXG do 27.03.2013, determina na súa sentenza do 26.07.2012

a respecto da categorización da parcela sita na rúa Couto de San Honorato, nº. 97, o seguinte:

“(...)lo anterior significa, en el plano de la gestión urbanística, la imposibilidad de someter al régimen

de cargas  de  las  actuaciones  sistemáticas,  que  son propias  del  suelo  urbano no  consolidado,  a

terrenos que merecían la categorización de suelo urbano no consolidado conforme a la realidad física

preexistente al planeamiento que prevé la nueva ordenación, la mejora o la reurbanización; y ello

porque no procede devaluar el estatuto jurídico de los propietarios de esta clase de suelo exigiéndoles

el cumplimiento de las cargas y obligaciones establecidas para los propietarios del suelo urbano no

consolidado. (...) En atención a dicho criterio interpretativo de la normativa de aplicación y que cabe

entender aplicable en relación a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de

ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, ha de ser estimado parcialmente el

presente recurso contencioso-administrativo en lo que atañe al acuerdo directamente combatido y a

la impgunación indirecta del PGOU vigente, en cuanto a lo relativo a la indebida clasificación como

suelo urbano no consolidado del solar nº 97 de la calle Couto de San Honorato (...)” (FX4º)

Non  obstante,  cabe  salientar  que  o  propio  tribunal  matizou  posteriormente  estes  criterios

xurisprudenciais en diversas sentenzas desestimatorias de recursos relativos a parcelas neste mesmo

ámbito do PERI San Roque, como, por exemplo, a STXG nº 1072/2005 , sobre parcela da Rúa Ribadavia

45 ou a STXG nº. 674/2012  sobre parcela da rúa Couto de San Honorato 41.

Enténdese nestas sentenzas, que mentres que nas parcelas da rúa Couto de San Honorato nº. 95 e 97,

que  contan  con  todos  os  servizos  urbanísticos  e  para  as  que  non  se  prevé  ningunha operación

urbanizadora que vaia a modificar as referidas parcelas, polo que “ van a quedar como estaban  no

que se refire a viais, espazos libres ou zonas verdes inmediata , e a recibir tamén polo mesmo lugar os

servizos cos que contaban”,  hai outras parcelas (como as que foron obxecto de recursos que foron

desestimados polo TSXG nas referidas sentenzas) en situación totalmente diferente e sobre as que é

necesario realizar actuacións de execución integral, na terminoloxía da Lei 1/1997 ou de renovación

interior  e reforma urbana,  nos  termos  que emprega o artigo 12.b)  da Lei  9/2002,  polo que a súa

categorización como solo urbano non consolidado é conforme a dereito.

Esta é a razón pola que, respectando a liña xurisprudencial expresada nas referidas sentenzas e os

distintos pronunciamentos recaídos no ámbito, a presente Modificación Puntual limítase á execución

estrita das sentenzas estimatorias   nº 259/2013  e  788/2012, entendendo que a problemática deste

ámbito  (no  que  constituíuse,  ademais,  unha  Xunta  de  Compensación)  é  distinta  da  doutros  que

requiren valorar  de forma individual  o carácter  consolidado ou non consolidado doutras  parcelas

similares  ou  próximas  ás  excluídas  dos  procesos  de  xestión  urbanística.  Neste,  polo  tanto,  non

analizaranse aquelas  que non foron obxecto de recursos  ou  que,  se  o foron,  obtiveron sentenzas

desestimatorias.
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5.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA DA SITUACIÓN DE PARTIDA

Como fonte da información urbanística tomouse en consideración a profusa e completa  información

que sobre este ámbito conteñen tanto o PERI IV-01 SAN ROQUE A , redactado no ano 2004, como a

Modificación  Puntual  redactada  no  ano  2009,  que  poden  considerarse  complementarios  deste

documento.

Segundo as Memorias Informativas daqueles documentos:

A área que comprende o Plan constitúe unha bolsa de solo tanxente á rúa Pizarro, eixo  principal que

o limita polo Norte e serve de conexión estruturante na cidade entre a Praza de España (saída-entrada

cara a Madrid e Ourense) e a Travesía de Vigo (saída-entrada cara ó Norte e Pontevedra).

O vial do Couto de San Honorato (límite polo Sur), é en certo modo paralelo ó anterior e realiza unha

función similar, aínda que de segundo orde, de desafogo radial da Praza de España, mentres que os

outros  dous  viais  perimetrais  (Vázquez  Varela   e  Couto  Piñeiro)  teñen  funcións  de  comunicación

transversal.

Mentres tanto, o resto de viais interiores do ámbito, de escasa sección, con dificultades topográficas

que obrigan a solucións en escaleiras por todo o borde Norte, Leste e Oeste, e nula capacidade de

acceso,  non chegan a configurar  unha rede viaria interior  suficiente nin de servizo ás actividades

interiores nin de paso a través da zona.

Pode considerarse, así, o ámbito do PERI como unha “illa” duns 400 x 300 metros rodeado dun viario de

borde potente, pero totalmente desconectada da estrutura viaria da cidade.

Este illamento do resto da cidade é palpable e contribúe na percepción como barrio diferenciado e

autosuficiente  coñecido  como  “Barrio  de Ribadavia”,  aínda que,  como veremos  máis  adiante,  a

realidade física non é homoxénea xa que poden distinguirse zonas claramente diferenciadas.

En efecto, no Barrio coexisten tramas urbanas consolidadas de cuarteiróns de edificios familiares en

liña de baixa altura ó longo de viais de escasa largura (entre 6 e 8 metros), con zonas de vivendas

protexidas da  Obra sindical  del  Hogar,  na rúa Colombia,  zona de vivendas unifamiliares illadas  na

parte alta de Vázquez Varela, ou zonas de infravivenda no borde sur de Couto de San Honorato, xunto

con terreos vacantes de importantes dimensións, como o campo de Calazas ou a Finca de Pizarro.

En canto a equipamentos e dotacións, o ámbito está rodeado de dotacións importantes (o Hospital

Xeral e o Hospital Cíes, as Igrexas de San Xosé Obreiro e dos Capuchinos, o Colexio Fogar de San

Roque e a  Residencia de María Inmaculada), e pola proximidade coa Gran Vía, preto de centros

comerciais e de ocio.
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Plan Xeral do ano 1971
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O PXOU de 1988 delimitou a zona como área remitida ao PERI IV-09, cunha ficha para a súa redacción

que fixaba as características da ordenación con ordenanzas abertas de media e baixa densidade e

unifamiliares en fileira.

Plan Xeral do ano 1988

O  Plan  Xeral  de  1993  (coñecido  tamén  como  Expediente  de  subsanación  de  deficiencias  na

adaptación do PXOU de Vigo de 1990 á LASGA), volveu a considerar toda a zona como necesaria de

reforma interior, elaborando unha nova ficha de características para o PERI IV-09.

PERI Do ano 1992, con aprobación inicial 
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O PERI do ano 2004 foi precedido dun documento de "Avance" aprobado definitivamente por acordo

do plenario municipal do 28 de xuño de 2004. As súas normas e ordenanzas foron publicadas no BOP

de Pontevedra núm. 164, de 25 de agosto de 2004. 

Plano de imaxe final do PERI  IV-01 SAN ROQUE. 

En concreto, o ámbito da Modificación que se formula (parcelas da Rúa Couto de San Honorato nº. 95

e 97) atópanse na zona surleste do PERI de San Roque, nunha situación de borde, apoiado no fronte

da Rúa San Roque.

Plano de xestión do PERI  IV-01 SAN ROQUE. 

En vermello as parcelas obxecto de sentenzas no  Polígono nº 2
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O PERI IV-01 SAN ROQUE A ten aprobación definitiva de 28.06.2004. Consta de catro polígonos, onde

os polígonos 1, 2 e 3 están incluídos na área de reparto AR1 e o polígono 4 na área de reparto AR2. Así,

na actualidade:

O POLÍGONO 4 está considerado polo PXOM como solo urbano consolidado, incluído en planeamento

incorporado, onde o Plan Xeral asume xenericamente as determinacións e xestión de planeamentos

redactados en desenvolvemento do Plan Xeral de 1993 ou de Plans anteriores (API-68).

O POLÍGONO 3  atópase  en execución,  cos  instrumentos  de  planeamento,  xestión  e  proxecto  de

urbanización aprobados:

- Aprobación da Xunta de compensación en sesión ordinaria de 24.10.05 (polo que se lle Aplica ó

polígono “3”  do  PERI  “IV-01-San Roque  A”  o  modelo xeral  de Estatutos  e  Bases  de  Actuación

aprobado polo Consello da Xerencia Municipal  de Urbanismo no 11/12/2003) constituída o día

06.10.2005 en escritura pública (BOP 01.12.05).

- Aprobación definitiva do Proxecto de compensación con data 10.03.2008

- Aprobación definitiva do proxecto de urbanización con data 04.08.2008

O POLÍGONO 2 ten a Xunta de compensación constituída:

-  Aprobación  da constitución da Xunta  de  compensación,  efectuada  en  escritura pública  de

01.02.07, pola Xunta de Goberno Local de data 14.05.07.

Trala aprobación definitiva do PXOM de Vigo, por Ordes do 16/05/2008 e 3/07/2009, que considerou o

PERI IV-01 como un planeamento incorporado (API-68) recollendo a súa ordenación detallada para o

Solo Urbano Consolidado, e para o solo urbano non consolidado na denominada APR  A-4-07 SAN

ROQUE, o Concello de Vigo tramitou nos anos 2009 e  2010 a MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PERI IV-01

SAN ROQUE para a localización concreta da nova reserva do 20% de vivenda protexida dentro da

ordenación detallada  do APR  A-4-07  e para suprimir  a  limitación de uso residencial  que ese PERI

contiña por esixencia da lexislación urbanística de 1997, aspectos estes incluídos na ficha do ámbito

do novo PXOM.

Esta Modificación Puntual  ( nº de expediente  11804/411)  foi aprobada definitivamente o  26 de xullo

de 2010 polo Pleno do Concello de Vigo e nela mediuse o  ámbito correcto da delimitación do PERI,

resultando 47.263 m2 de solo fronte aos 47.161 m2 que figuraban na ficha do PXOM, diferencia de

medición, por outra banda situada dentro da marxe de axuste permitida polo PXOM (art.9.17.5 das

NNUU) e pola LOUGA (art. 62.2 ).
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Plano de ordenación da Modificación Puntual do PERI  IV-01 SAN ROQUE. (ano 2010) 

Localización da reserva de vivendas de protección no APR A-4-07

En  todo  o  tocante  á  información  sobre o  medio  físico:  a  climatoloxía,  relevo,  xeoloxía  e  litoloxía,

hidroloxía, medio biótico, medio cultural e etnográfico, medio socio-económico e de usos do solo, que

teñen escasa  incidencia  no  que se  refire á  Modificación  que se  propón,  remitímonos  ao dito  no

documento  de inicio da Avaliación Ambiental estratéxica desta Modificación Puntual nº 11, que figura

incorporado como Anexo 2 desta documentación.

A continuación complétase  a  Información urbanística  ao  respecto dos  temas  que principalmente

inciden nas cuestións da modificación (urbanización, consolidación e ordenación) referidas ás dúas

parcelas que nos ocupan.
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5.2.1.SERVIZOS URBANÍSTICOS EXISTENTES:

O ámbito dispón de todos  os servizos e infraestruturas propios do solo urbano: abastecemento de

auga, saneamento, subministro de enerxía eléctrica, alumeado, telefonía e gas natural.

Esquema de abastecemento:  en verde <150 mm, en azul >150 mm, en morado condución entre depósitos

Esquema de saneamento:  en verde:  colectores  de terceira orde < 500 mm, 

en azul colectores de segunda orde <500mm, >1200 mm 
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Esquema de subministro eléctrico: en azul: liñas de MT existentes, cadrados: transformadores existentes

Esquema de rede de gas: en azul: rede de media presión tipo “A”, en verde: rede de media presión tipo “B”

Nos planos de información desta Modificación pódense apreciar o estado de consolidación e servizos

urbanísticos do ámbito.

CONSOLIDACIÓN:

Segundo  o  estudo  gráfico  efectuado  no  PXOM  sobre  consolidación,  as  dúas  parcelas  aparecen

ocupadas por edificación pero non están incluídas na área consolidada pola edificación (segunda

condición  esixida polo artigo 11.b) da LOUGA,  é dicir: terreos que, estean comprendidos en áreas
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ocupadas pola edificación a lo menos nas dúas terceiras partes dos espazos aptos para as mesmas,

segundo a ordenación que o plan estableza). 

INTEGRACIÓN NA MALLA URBANA:

No gráfico 3.A-7 do PXOM, o ámbito desta Modificación está claramente dentro da zona de malla

tépeda,  ou  trama urbana de Vigo,  o  que xustifica o cumprimento  do  requisito  do artigo 11.2  da

LOUGA para o solo urbano.
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PAVIMENTACIÓN:

As vías perimetrais da couzada, circundada polas Rúas Couto de San Honorato, Couto Piñeiro, Pizarro

e Vázquez Varela, están todas elas pavimentadas con calzadas de pavimento asfáltico e beirarrúas

de  baldosas  de  formigón.  Algúns  dos  camiños  que  penetran  no  interior  do  ámbito  presentan

pavimento de formigón continuo  ou de baldosa.

5.3. DESCRICIÓN E  XUSTIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS NECESARIAS

Tal e como esixe o artigo 94.1 da LOUG, calquera modificación puntual do planeamento xeral deberá

fundamentarse en razóns de interese público debidamente xustificadas.

O interese público no caso que nos ocupa é incuestionable, xa que se trata da execución dunhas

sentenzas xudiciais firmes, que obrigan ao Concello de Vigo a corrixir a categorización de solo das

parcelas da rúa Couto de San Honorato nº 95 e 97, pasándoas de Solo Urbano non consolidado a Solo

Urbano Consolidado, debendo dotarse da ordenación pormenorizada que mellor satisfaga o interese

xeral.

A alteración da categorización de solo urbano, pasando de non consolidado a consolidado, como se

esixe nas devanditas sentenzas no referente ás parcelas da Rúa Couto de San Honorato nº. 95 e 97 e a

asignación dunha ordenación detallada, é unha modificación que unicamente pode ser abordada a

través dunha Modificación Puntual de Planeamento Xeral, tendo en conta que a categorización de

solo é unha determinación propia do PXOM, segundo dispón o artigo 12 da LOUGA. Igualmente esta

vía é a única para corrixir a delimitación e as determinacións do PXOM sobre o resto de Solo Urbano

Non consolidado APR A-4-07 SAN ROQUE , unha vez excluídas as ditas parcelas do ámbito.

Así mesmo, deberán precisarse, por economía procedimental e coherencia, os efectos que conleva a

exclusión das ditas parcelas do ámbito da APR A-4-07 SAN ROQUE  sobre o resto de terreos incluídos

polo PXOM dentro del Solo Urbano non Consolidado. 

A modificación puntual  operada debe procurar  a maior seguridade xurídica da ulterior xestión do

planeamento o que esixe valorar a situación do resto das parcelas que se manteñen dentro da área

de reparto APR A-4-07, en canto a equilibro de beneficios e cargas. 

En canto á ordenación detallada deberá valorarse o mantemento, ou non, da ordenación detallada

prevista no PXOM, que non é outra ca ordenación detallada do PERI IV-01 SAN ROQUE A,  asumido

polo PXOM coma unha área de planeamento incorporado (API-68)

MODIFICACIÓN PUNTUAL  Nº 11 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIGO, 

NO ÁMBITO DO PERI IV-01 SAN ROQUE , EN EXECUCIÓN DAS  SENTENZAS 259/2013 E 788/2012  DO TSXG.

DOCUMENTO V.1. - NOVEMBRO 2014

DOCUMENTO 1. MEMORIA INFORMATIVA E  XUSTIFICATIVA. Páxina 22 de 41



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CONCELLO DE VIGO

Fragmento da Ordenación detallada do Peri IV-01 San Roque A, asumido polo PXOM de Vigo como API-68.

A errónea categorización de solo nas ditas parcelas, que poñen de manifesto as sentenzas referidas,

non pode considerarse un simple “erro material”,  ostensible,  manifesto,  indiscutible,  evidente por  sí

mesmo, sen necesidade de maiores razoamentos e susceptible de ser subsanado ou rectificado en

calquera momento,  de oficio ou a instancia de parte,  segundo o previsto  no artigo 105.2  da  Lei

30/1992, do 26 de novembro (LRXAP-PAC).

Requirirase,  por  todo  elo,  dunha  reflexión  sobre  a  categorización  como  consolidado  ou  non

consolidado senón que tamén se  require dunha reflexión  sobre a cualificación do  solo  e  as  súas

consecuencias  sobre  a  ordenación  detallada  prevista  no  PERI  e  no  PXOM  (aproveitamento  tipo,

división poligonal, sistema de execución, etc.).
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5.4. ALTERNATIVAS AVALIADAS NO PROCESO PLANIFICADOR 

Xa no Anteproxecto de planeamento que serviu de inicio ao procedemento de avaliación ambiental

estratéxica  e  para  a  acadar  o  obxectivo  proposto,  analizáronse  e  valoráronse  tres  alternativas

concretas.

ALTERNATIVA CERO

A alternativa cero, que suporía a non realización da Modificación Puntual Nº 11 do PXOM de Vigo, non

é viable, dado que o obxecto desta modificación pretende executar as consecuencias últimas das

sentenzas ditadas polo TSXG arriba referidas.

ALTERNATIVAS AVALIADAS NO ANTEPROXECTO DE PLANEAMENTO

Dentro das posibles modificacións posibles no anteproxecto de planeamento estudáronse inicialmente

dúas: 

a)  Excluír  as  dúas  parcelas  afectadas  polas  sentenzas,  cualificándoas  cunha  ordenanza  do  Solo

Urbano Consolidado do PXOM 

b) Excluír as dúas parcelas afectadas polas sentenzas, mantendo a ordenación detallada  prevista no

PERI  IV-01 SAN ROQUE A, asumida polo PXOM como API-68

Todo isto, partindo da premisa do maior respecto á ordenación detallada do PERI IV-01 SAN ROQUE A

asumido e considerado polo PXOM vixente como un planeamento incorporado, entendido como a

mellor proposta de ordenación para este ámbito.

Alternativa un

Excluír as dúas parcelas afectadas polas sentenzas, cualificándoas cunha ordenanza do Solo Urbano

Consolidado do PXOM .

A ordenanza de Solo Urbano Consolidado máis asimilable ás condicións de ordenación existentes nas

dúas parcelas da rúa Couto de San Honorato nº. 95 e 97 sería a ordenanza 4 de EDIFICACIÓN EN

ALIÑACIÓN DE RÚA do PXOM, que se se toma como aliñación ás das edificacións existentes e se pon

en relación coa ordenación detallada do PERI de San Roque, daría orixe a unha situación como a que

se reflicte na imaxe seguinte:
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Alternativa un

No  anteproxecto  de  modificación  desbotouse  esta  alternativa  por  razóns  principalmente  de

ordenación  (descontinuidade de  aliñacións  e  alturas,  aparición de  medianeiras  visibles,  como  de

escea urbana), elixíndose, inicialmente, a alternativa 2 , que  se  expón a continuación e se desenvolve

neste documento.

Alternativa dous

Excluír  as  dúas  parcelas  afectadas  polas  sentenzas  de  referencia,  mantendo  integramente  a

ordenación detallada  prevista no PERI IV-01 SAN ROQUE A, asumida polo PXOM como API-68, tanto na

parte de solo urbano consolidado como para o solo urbano non consolidado.

Alternativa dous
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Avaliación:

Desde o punto de vista da ordenación, a solución presenta maiores vantaxes polas seguintes razóns:

-Configuración dun sólido único cunha volumetría  sen descontinuidades nin nas  aliñacións nin nas

alturas e sen aparición de medianeiras.

-Mantemento dunha beirarrúa ampla e uniforme na rúa Couto San Honorato sen recuados nin distintas

anchuras.

-Mellor calidade dos espazos públicos.

-Ordenación homoxénea para todo o fronte da rúa Couto de San Honorato e na zona verde interior

proposta no PERI SAN ROQUE.

-A  modificación  non  require  especiais  operacións  en  canto  á  ordenación  prevista  no  PXOM e o

respecta ao máximo.

Desde o punto de vista da xestión, a alternativa suporía as mesmas modificacións que se citaron na

alternativa 1 sobre a Área de Reparto  APR A-4-07 SAN ROQUE  e sobre o Polígono 1 do PERI SAN

ROQUE.

En canto á edificabilidade apropiable polos propietarios das parcelas da rúa Couto de San Honorato

nº. 95 e 97; pasa de aproximadamente 450 m2c (= 325 m2s x 1,541 m2cutc/m2s  x 90%), contribuíndo aos

gastos de urbanización do polígono, á capacidade edificatoria da parte do bloque 2.4, que pasaría a

solo urbano consolidado e que, por medición, resultaría 178 m2s x 5 plantas = 1.246 m2c, edificabilidade

moi similar e, incluso maior, se se teñen en conta as posibilidades de áticos e vóos,  que o dereito

edificatorio da Ordenanza 4 calculados na alternativa 1 . 

Como contrapartida, esta alternativa supón que os edificios existentes quedarán en situación de fóra

de ordenación, segundo o artigo 2.7.20 da normativa do PXOM, cos efectos previstos no artigo 2.7.21. 

A elección desta ALTERNATIVA 2 como a máis favorable dende o punto de vista da ordenación, foi

valorada positivamente polo Instituto de Estudos do Territorio no seu informe de data 15 de abril de

2014 no procedemento de avaliación ambiental estratéxica que afirma:

“...Pensando a medio ou longo prazo, dende o punto de vista paisaxístico valórase positivamente a

elección da alternativa 2 que fai o documento de inicio, posto que a hipotética desaparición das

edificacións suporía:

-O mantemento do criterio  de  ampliación  de  beirarrúas  respecto a  situación  actual  así  como  a

incorporación de arboredo.

-A  uniformidade  proxectiva  en  volumetrías,  aliñacións  e  alturas,  tanto  cara  á  rúa  Couto  de  San

Honorato como aos novos espazos verdes previstos nas fachadas traseiras.

Salvando  as  anteriores  consideracións,  se  considera  que  esta  modificación  non  terá  efectos

significativos sobre a paisaxe.” 
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5.5.  PROFUNDIZACIÓN SOBRE A ALTERNATIVA ELIXIDA: DESCRICIÓN DA MODIFICACIÓN PROPOSTA.

A alternativa de ordenación finalmente elixida comporta, xa que logo, basicamente a modificación

da delimitación da APR A-4-09, excluíndo as dúas parcelas obxecto de sentenza, e o mantemento do

API-68 sobre ditas parcelas como ordenación detallada.

Deste xeito, alterarase a categorización de solo e precisarase a ordenación detallada das parcelas

afectadas polas sentenzas:

Alternativa dúas: Incidencia no Plano de clasificación e categorización de solo do PXOM (Serie 1)

Alternativa dúas: Incidencia no Plano de ordenación  pormenorizada do Solo Urbano (Serie 2) do PXOM

A  superficie  excluída  da  delimitación  da  APR  A-4-07  é  de  329  m2,  segundo  medición  axustada

(superficie  algo  maior  que  a  suma  das  superficies  catastrais  das  parcelas  pero  máis  axustada  á

medición real), co que o ámbito pasa a ter unha superficie delimitada de 46.832 m2. A edificabilidade
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total do APR redúcese en 476 m2c, pasando de 68.289 m2c a 67.813 m2c, mantendo o mesmo índice

de edificabilidade bruta establecido no PXOM.

A modificación non afecta ás reservas mínimas para sistemas locais  no ámbito, que se manteñen igual

que  figuraba  na  ficha  do  PXOM,  xustificándose  máis  adiante,  no  artigo  7  desta  Memoria,  o

cumprimento dos estándares legais de reservas mínimas a nivel de distrito 4.

6. CONTIDO MATERIAL DA MODIFICACIÓN

A modificación opera principalmente sobre os seguintes documentos  do PXOM:

Tomo I Memoria Xustificativa:

-Apartado  3.4.  da  Memoria  Xustificativa  do  PXOM  de  LÍMITES  DE  SOSTIBILIDADE  E  

ESTÁNDARES  RESULTANTES,  aos  cadros  de  DOTACIÓNS  E  ESPAZOS  LIBRES  POR  DISTRITOS  

que figuran no dito punto.

-Cadros que figuran no punto 5 RESUMO DE MAGNITUDES e no punto nos Anexos 6.1.1. e 6.1.2 

XUSTIFICACIÓN AS DETERMINACIÓNS E ESTÁNDARES RESULTANTES.

-Anexo  ao Tomo I:   Estudo da posibilidade da reserva  do 40% de vivenda protexida en todos  os

ámbitos:

Cadro  A.4  de  listado  xeral  de  ámbitos  e  sectores,  dentro  do  Anexo  de  ESTUDO  DA  

POSIBILIDADE DE INTRODUCCIÓN DA RESERVA DO 40% DE VIVENDA PROTEXIDA.

Anexo ao tomo V (Estratexia e Estudio económico-financieiro): Listado de valoracións

-Cadro  que  figura  no  punto  8  da  Estratexia  e  estudo  económico  do  PXOM:  

“VIABILIDADE DAS CARGAS URBANÍSTICAS”.

Planos da Serie 1: 1/5.000: Clasificación xeral de solo e categorías de solo rústico:

-Plano 6 , da serie 1, escala 1/5.000 de Clasificación e Categorización de solo

Planos da Serie 2  (1/1.000 e 1/2.000 ): Ordenación Pormenorizada de Solo Urbano e Núcleo Rural:

- Plano 8-M e 9-M da serie 2, escala 1/2.000, de  Ordenación pormenorizada de solo urbano:

Nestes  planos,  ademais  de  recoller  a  Modificación  das  delimitacións  de  solo  urbano

consolidado  e  non  consolidado,  ten  que  corrixirse  o  erro  material  de  grafía  padecido  na

documentación do PXOM, que debuxou unha liña de aliñación baixo a liña de delimitación do

APR-4-07 e do API-68  que non se corresponden coas aliñacións do PERI IV-01 ás que remite

como  planeamento  incorporado.  Débense,  polo  tanto,  suprimir  ditas  aliñacións,  deixando

unicamente  a  liñas  de  delimitación  de  solo  urbano  non  consolidado  e  de  cambio  de

ordenanza.    
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Tomo IV Documento de Xestión e Execución: Fichas de xestión:

-Ficha do ámbito con planeamento incorporado API-68 SAN ROQUE
- Ficha do ámbito de solo urbano non consolidado A-4-07 SAN ROQUE.

7.  XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CALIDADE DE VIDA E COHESIÓN SOCIAL  DA

LOUGA (ART. 47) E DAS NORMAS DE CALIDADE URBANA (ART. 48 DA LOUGA).

A modificación do PXOM que se plantexa neste documento altera as intensidades e reservas para

espazos libres e zonas verdes do documento do PXOM aprobado definitivamente o 16/05/2008 e o

13/07/2009,  de tal  xeito  que é  preciso comprobar  que se seguen cumprindo os  estándares  legais

esixibles no Solo Urbano Consolidado.

Segundo  os  datos  cuantitativos  que  figuran  nos  puntos  5.4.  e  5.5.  anteriores,  de  descrición  da

modificación que se propón, podemos concluír que a modificación:

- Produce un incremento (tendo en conta os axustes de medición) de 329 m2 de solo que pasan de

solo urbano non consolidado a consolidado

- Produce unha diminución de 329 m2s  no solo urbano non consolidado do distrito 4

- Produce un incremento da edificabilidade total do ámbito da modificación de aproximadamente

796 m2c (calculados a partires da aplicación teórica da ordenanza BL-2 proposta nas dúas parcelas

que pasan a SUC, única parte do ámbito no que se incrementa a edificabilidade)

- Produce unha diminución de edificabilidade en solo urbano non consolidado da APR A-4-07 SAN

ROQUE de duns 476 m2c (pasa de 68,289 m2c a 67,813 m2c)

- Non produce ningunha diminución de zonas verdes nin de equipamentos ofertados no PXOM, xa que

mantéñense as mesmas reservas que na ficha da APR A-4-07 e na ordenación do PERI que leva a

cabo a ordenación detallada.

- A continuación efectúase a comprobación  do cumprimento dos estándares do artigo 47 da LOUGA,

a nivel do distrito 4 como esixe o artigo 49.1 da LOUGA. 

7.1.  Cumprimento dos estándares do artigo 47.

Os  sistemas  xerais,  tanto  existentes  como  previstos  polo  PXOM,  non  se  ven  alterados  por  esta

Modificación Puntual de Planeamento, manténdose o cumprimento xustificado no PXOM.

Os sistemas locais xustificábanse no documento do PXOM, a nivel de ámbito A-4-06 e do distrito  no

seguinte cadro, que figurou no anexo 1 á Memoria Xustificativa:
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Coa modificación proposta (*), os datos cuantitativos de ditos cadros altéranse do seguinte xeito:

A conclusión é que a Modificación proposta produce un incremento na diferenza entre a superficie

ofertada polo PXOM e os mínimos legais de zonas verdes, equipamentos e prazas de aparcamentos

esixibles, que se superan no distrito 4 en 65.638 m2 de zonas verdes, en 7.246 m2 de equipamentos e en

3.127 prazas de aparcamento.

(*) Débese salientar que no caso de que se aprobe definitivamente a Modificación Puntual nº 10 do

PXOM, tamén en tramitación, relativa ao APR A 4-09 CALVARIO 6, os resultados do distrito 4 serán aínda

máis favorables.

Todos os cadros e cálculos realizados nesta Modificación Puntual refírense unicamente ao suposto da

aprobación definitiva da Modificación Puntual  nº 11 dunha forma illada.  Cando se de o caso da

aprobación definitiva de varias Modificacións Puntuais, os cadros que se modifican deberán corrixirse

acumulando todas as modificacións conforme vaian aprobandose definitivamente.

Os anteriores datos numéricos trasládanse á documentación do PXOM nos documentos corrixidos da

Memoria  Xustificativa;  Anexo  de  vivenda  de  protección  e  documento  de  estratexia  e  estudo

económico financieiro do PXOM, que figuran no anexo documental da presente Modificación Puntual.

7.2.  Cumprimento  do  artigo  48  da  LOUGA  NORMAS  DE  CALIDADE  URBANA/CUMPRIMENTO  DA

NORMATIVA DE HABITABILIDADE

A  modificación  de  planeamento  non  afecta  ás  condicións  de  habitabilidade,  salubridade  e

funcionalidade das vivendas, xa que non altera a ordenación detallada anterior.

Tendo en conta que esta modificación puntual non é un planeamento que determine unha nova

ordenación detallada de solo, segundo o artigo 4.2 da NHV (Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010,

polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia), non se deben establecer

condicións  que  deben  cumprir  as  vivendas  para  ter  a  condición  de  vivenda  exterior  e  adoutar

medidas especiais para garantir o adecuado soleamento das vivendas).

En todo caso, a solución do proxecto das vivendas que se desenvolvan deberán cumprir as condicións

da Normativa do PXOM para o uso de vivenda e das  NHV, podendo considerar  os espazos libres

xerados  na  ordenación  detallada  como  espazos  exteriores  de  calidade,  polo  seu  deseño  e  por
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presentar unha continuidade espacial garantida e porque garda unha axeitada relación coa altura

das edificacións que o conforman.

A disposición dos sólidos permite unhas axeitadas condicións de ventilación e iluminación e prohíbense

(polo PXOM) os tendidos aéreos, prevéndose o seu soterramento.

8.  XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA LEI  8/1997  DE ACCESIBILIDADE E  SUPRESIÓN DE  BARREIRAS

ARQUITECTÓNICAS E REGULAMENTO D.35/2000, QUE O DESENVOLVE.

A Lei 8/1997 de Accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas e o Decreto 35/2000 polo que

se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de

barreiras arquitectónicas, esixen que os instrumentos urbanísticos fagan constar expresamente na súa

Memoria o seu cumprimento, sinalando as determinacións normativas de aplicación e as solucións

adoptadas para lles dar cumprimento.

A Orden VIV/561/2010 é de aplicación en todos os espazos públicos urbanizados e se aplicará en

canto ás condicións de accesibilidade e non discriminación de acceso e utilización. As áreas peonís

accesibles terán un ancho mínimo de 1,80 m e a pendente lonxitudinal máxima non debe superar o

6%.

Tendo en conta que o Plan Xeral asume a ordenación do PERI aprobado, e que esta modificación

puntual  non  altera  a  ordenación  detallada,  a  xustificación  do  cumprimento  da  normativa  de

accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas debe entenderse realizada no artigo 2.7. da

memoria xustificativa do PERI IV -01 SAN ROQUE A.

9. ESTRATEXIA, ESTUDO ECONÓMICO E  INFORME DE SOSTIBILIDADE ECONÓMICA

9.1. ESTUDO ECONÓMICO/ VIABILIDADE

A  Modificación  que  se  propón  neste  expediente  altera  o  documento  de  Estratexia  e  Estudo

Económico Financeiro do PXOM,  en dous aspectos principais: a  avaliación económica da actuación

prevista no ámbito de solo urbano e a demostración da súa viabilidade, e  a xustificación do equilibrio

entre as distintas áreas de reparto do PXOM.

No estudo económico do PXOM aprobado parcial e definitivamente no ano 2008, o ámbito A-4-07

SAN ROQUE  considerouse cun valor de repercusión (calculado a data 2007) de 1.179 €/m2.

Este valor era o resultado de aplicar,  para a vivenda libre,  o método residual estático de valoración

catastral a un valor en venta do produto inmobiliario en Vigo de 2.408 €/m2c (un 10% inferior ao valor

publicado polo Ministerio de Fomento para o 2º trimestre de 2007) e uns custes de construción de 772

€/m2c, 3º Trimestre 2007, Fonte Ministerio de Fomento:
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O resultado do método residual era, polo tanto, para todo Vigo en vivenda libre:

 Vr = (2.408/ 1,40 )- 772 = 948 €/m2c

O estudo do PXOM aplicaba uns coeficientes de distrito e factor corrector de 1,20 e 1,21 para este

ámbito, polo que resulta o valor residual da vivenda libre neste ámbito:

948 €/m2c x 1,20 x 1,21 = 1.377 €/m2c.

En canto á vivenda de protección, o PXOM utilizou para todo Vigo o valor  residual de 387 €/m2c

calculado tendo en conta os módulos oficiais de Vivenda de protección (Valor medio de venta 1.447

€/m2c , custe de construción 647 €/m2c), resultando:

Vrvp = (1.447/1,40)- 647 = 387 €/m2c

O resultado da mestura do 80% de edificación residencial libre e 20% de residencial protexida daba:

 80% x 1.377 €/m2c) + (20% x 387 €/m2c)= 1.179 €/m2c

O produto do valor de repercusión (1.179) pola edificabilidade posible no APR A-4-07 (68.289 m2c) e

polo  90%,  tendo  en  conta  a  cesión  obrigatoria  do  10%,  resultaba  unha  valoración  do  produto

inmobiliario apropiable polos propietarios de 72,5 millóns de euros.

En  canto  ás  cargas  de  urbanización,  a  estimación  do  PXOM  utilizou  unha  ratio  de  custes  de

urbanización  normal  de  104  €/m2c,  que  arroxaba  un  total  de  7,1  millóns  de  euros  e  unhas

indemnizacións de 12,7 millóns de euros, o que ofrecía un total  de gastos de urbanización de 19,8

millóns de euros, equivalentes a  289 €/m2c.

O balance de beneficios (72,5 M€ - 19,8 M€ = 52,7 M€ ) era positivo, o que demostraba a viabilidade

da actuación, cun valor residual dentro da gama, aínda que algo por enriba, dos valores residuais

ámbitos da zona (en torno aos 722 €/m2s), que o PXOM entendeu xustificado en canto ao equilibrio

entre as distintas áreas de reparto.

Para proceder á actualización de todos estes datos económicos, tendo en conta que nos atopamos

nun momento  cunha conxuntura económica ben diferente da do ano 2007,  utilizaremos os  datos
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estatísticos  oficiais  que reflicten a  evolución tanto  dos  prezos  do mercado inmobiliario,  como  dos

custes de construción e  urbanización.

Para  valorar  o  produto  inmobiliario  a  data  de  hoxe,  a  estatística  do  Ministerio  de  Fomento  leva

aportando datos  non representativos no referente a prezos de vivenda libre de ata dous anos de

antigüidade en Vigo. Os prezos para vivendas libres totais en Vigo,  sen ter en conta a antigüidade,

descenderon de 2.131 €/m2c no 2º trimestre de 2007 a 1.414,60 €/m2c no 1º trimestre de 2014, cun

descenso do 33,6 %

Primeiro trimestre  2014, Fonte  Ministerio de Fomento (n.r. = Non representativo)

A nivel da provincia de Pontevedra a evolución dos prezos de vivenda libre entre o 2º trimestre de 2007

e o 1º de 2014, foi de 1.710 €/m2c a 1.264 €/m2c , o que supón un descenso do 26,08 %:

Na Estatística do INE de índices de prezos de vivenda, con base 2007, reflicte para Galicia un índice de

71,9, que supón un descenso do 28,1 %, e no caso de vivendas novas o índice sitúase no 77,5, cun

descenso do 22,5%.

MODIFICACIÓN PUNTUAL  Nº 11 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIGO, 

NO ÁMBITO DO PERI IV-01 SAN ROQUE , EN EXECUCIÓN DAS  SENTENZAS 259/2013 E 788/2012  DO TSXG.

DOCUMENTO V.1. - NOVEMBRO 2014

DOCUMENTO 1. MEMORIA INFORMATIVA E  XUSTIFICATIVA. Páxina 33 de 41



XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CONCELLO DE VIGO

Consideramos correcto utilizar, xa que logo, este último dato para valorar o produto inmobiliario a data

de hoxe, minorando nun 22,5 % o valor unitario do produto inmobiliario utilizado no 2007 e aplicándoo

á nova edificabilidade do ámbito APR A-4-09.

Valor unitario do  produto inmobiliario a 2014 = 2.408 €/m2c  x  77,59 % = 1.866,20 €/m2c

En canto aos  custes  de construción aplicaremos o incremento derivado dos  índices  de custes do

sector da construción publicados polo Ministerio de Fomento, que entre 2007 e 2013 variou de 100,02 a

103,71 (incremento do 3,68%).  Utilizaremos,  polo tanto,  na fórmula do método residual  un valor  de

construción actualizado de 772 x 1,0368 = 800 €/m2c e o valor residual:

Vr = (1.866,20/1,40)- 800 = 533 €/m2c

O estudo do PXOM aplicaba uns coeficientes de distrito e factor corrector de 1,20 e 1,26 para este

ámbito, polo que resulta o valor residual para a vivenda libre resulta:

533 €/m2c x 1,20 x 1,21 = 774 €/m2c.

E tendo en conta a procentaxe de vivenda libre (80%) e de vivenda de protección establecido (o

20%), e mantendo o mesmo valor residual que o estimado polo PXOM para a vivenda de protección, o

valor residual a utilizar será:

(80% x 774 €/m2c ) + ( 20% x 387 €/m2c) = 696,6 €/ m2c
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Edificabilidade da A-4-07 = 67.962 m2c

Produto apropiable= 67.962 m2c x 90 % = 61.166 m2c

Valoración do produto apropiable (beneficios) = 61.166 m2c x 696,6  €/m2c= 42.608.236 € (42,6  M€)

Para a actualización das cargas de urbanización teremos en conta, non só as estatísticas oficiais dos

prezos de urbanización do Ministerio de Fomento.

Como se dixo anteriormente, os gastos de urbanización totais estimáronse no PXOM  en  6,2 millóns de

euros, equivalentes a  347 €/m2c.

A variación dos  índices de custes do sector  da construción do Goberno de España,  Ministerio de

Fomento, non é especialmente significativa entre o 2007 e o 2013, pois, se ben no apartado de total

edificación varía  entre o 100,02 e o 103,71  (incremento  dun 3%),  no eido da enxeñería civil  (máis

aplicable ao concepto de obras de urbanización), rexistra unha variación entre un índice de 105,43

para o 2007 e 104,92 no 2013 (descenso dun 0,4%). Polo tanto,  non procedería efectuar ningunha

corrección global  deste concepto e, unicamente, utilizaremos os mesmos ratios de urbanización e

indemnización  utilizados  no  estudo  do  PXOM,  pero  referidos  aos  novos  datos  de  superficie  e

edificabilidade reducidos pola exclusión das dúas parcelas que pasan a solo urbano consolidado.

Así en canto á urbanización normal, estimada no PXOM en 104 €/m2c, aplicado a 67.962 m2c, resultan

7.068.048 €, é dicir, 7,1 M€ como figuraba anteriormente.

E en canto a indemnizacións normais, estimadas en 185 €/m2c, resultarían 12.572.960 € (12,6 M€ fronte

aos 12,7 M€) .

O total de gastos da actuación estímase, xa que logo, en 19.562.978 €  (19,6 M€ fronte aos 19,8 M€),

manténdose o ratio de gastos de 289 €/m2c.

O  balance  entre  beneficios  (valor  de  produto  inmobiliario)  e  cargas  de  urbanización  resulta

actualizado:

                     42.608.236  € ( 42,6  M€)- 19.562.978 € (19,6 M€)= 23.045.258  € (23 M€)

O que supón un valor residual no cadro xeral  de  10.871.476 €  ou 246 €/m2s

O que amosa, non só a viabilidade económica da proposta, senón tamén, por comparación deste

valor residual co valor residual dos áreas de reparto próximas, o equilibrio de beneficios e cargas entre

as distintas áreas esixibles polo artigo 112.1 da LOUGA.

Deben,  xa  que  logo,  trasladarse  os  anteriores  datos  aos  cadros  xerais  do  PXOM  do  Listado  de

valoracións: Cadro páx 1/10: Actuacións en marcha e Cadro de viabilidade de cargas urbanísticas:

Ámbito A-4-09  (páx. 5/12), como se especifica no Documento 2 desta modificación.
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Desde o punto de vista dos propietarios particulares do Polígono 2 da área de reparto A-4-07, verán,

por  unha banda, incrementada a carga de urbanización,  xa que se manteñen practicamente as

mesmas  superficies a urbanizar entre os mesmos propietarios, pero tamén se diminúen as cargas de

indemnización aos propietarios dos edificios incompatibles coa ordenación das parcelas que pasan

agora ao solo consolidado. Polo tanto, pódese concluír que  a modificación puntual non afecta ao

equilibrio de beneficios e cargas no interior da área de reparto nin no Polígono. As   parcelas que

pasan de solo urbano non consolidado a consolidado, vense  beneficiadas notablemente, xa que se

lles incrementa o aproveitamento apropiable sen ningunha carga de urbanización a maiores.

En canto á edificabilidade apropiable polos propietarios das parcelas da rúa Couto de San Honorato

nº. 95 e 97, pasa de  aproximadamente 450 m2c (= 325 m2s x 1,541 m2cutc/m2s  x 90% ), contribuíndo

aos gastos de urbanización do polígono, á capacidade edificatoria da parte do bloque 2.4.,  que

pasaría a solo urbano consolidado e que, por medición, resultaría 178 m2s x 5 plantas = 1.246 m2c,

edificabilidade, coa contrapartida de que as edificacións existentes quedan en situación de fóra de

ordenación e deberán, pola súa conta, afrontar os gastos de demolición  para materializar,  no seu

momento, o novo aproveitamento.

9.2. INFORME DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA

En atención ao artigo 15 do RDL 2/2008, do Texto Refundido da Lei de solo estatal, a documentación

dos  instrumentos  de  ordenación  deberán  incluír  un  informe  ou  memoria  de  sustentabilidade

económica, na que se ponderará o impacto da actuación nas facendas públicas pola implantación e

mantemento  das  infraestruturas  e  servizos  necesarios,  así  como  suficiencia  e  adecuación  do solo

destinado a usos produtivos.

Dito informe ou Memoria de sostibilidade económica aparece mencionado como documentación

necesaria dos plans xerais, no artigo 61 da LOUGA,  tras a  modificación operada pola Lei 2/2010, de

25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación

urbanística e protección do  medio rural de Galicia.

O artigo 3 do RD 1492/2011, de 24 de outubro, polo que se aproba o “Reglamento de Valoraciones de

la Ley del Suelo” especifica con máis detalle as cuantificacións de custes e ingresos que deberán terse

en conta en relación co impacto económico para a facendas locais.

No  caso  que  nos  ocupa,  dito  informe  de  sostibilidade  económica  limítase  a  constatar  que  coa

proposta de modificación o aproveitamento municipal na APR A-4-07 vese reducido en 32 m2c de

aproveitamento, pasando de 6.828 m2c a 6.796 m2c, e isto, debido á redución de solo urbano non

consolidado (por motivo das sentenzas xa refereidas) o que, coa valoración de repercusión a solar

estimado, equivalería a unha perda duns 24.768 €  no Patrimonio Municipal de Solo.

Polo demais, esta modificación non supón ningunha variación  nos ingresos públicos en concepto de

ingresos directos e indirectos, tanto de carácter regular como irregular,  nin nos gastos de conservación
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e mantemento dos  espazos  libres públicos  (viais  e zonas  verdes),  que se manteñen coas mesmas

condicións  e  na  mesma  situación  coa  que  como  figurou  no  PXOM  e  no  PERI  IV-01  San  Roque

aprobados. 

10. MARCO NORMATIVO

10.1 INTEGRACIÓN DA AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA

O proceso de AAE  comeza coa elaboración dun Anteproxecto da MODIFICACIÓN PUNTUAL  como

Documento de inicio, no que se recollen de forma resumida os principais obxectivos e características

do conxunto de problemas aos que debe dar resposta a futura Modificación Puntual Nº 11 do Plan

Xeral de Ordenación Municipal de Vigo e que agora se aborda.

En marzo de 2014 foi elaborado o anteproxecto como DOCUMENTO DE INICIO (remitido por oficio  da

Vicepresidenta da XMU do 14.03.2014),  cumprindo coa Directiva 2001/42/CE,  relativa á Avaliación

Ambiental Estratéxica de plans e programas, trasposta ao ordenamento xurídico español a través da

Lei  9/2006,  de  28  de  abril,  sobre  avaliación  dos  efectos  de  determinados  plans  e  programas,

establecéndose como lexislación básica para Galicia, que establece a obrigatoriedade de comunicar

ao órgano ambiental  a  iniciación da tramitación do planeamento  urbanístico,  acompañando  un

documento de inicio que incluirá os aspectos recollidos no artigo 18 da Lei 9/2006, de 28 de abril.

Polo demais,  salientar que o día 12.12.2013, entrou en vigor a Lei  21/2013, do 9 de decembro, de

avaliación  ambiental  (BOE  do  11.12.2013).  Porén,  sen  prexuízo  da  súa  aplicación  ás  avaliacións

ambientais  competencia  da  Administración  Xeral  do  Estado  dende  a  súa  entrada  en  vigor,  aos

efectos do disposto nas súas disposicións derrogatoria e finais sétima e novena e da súa aplicación

como lexislación básica, as Comunidades Autónomas que dispoñan de lexislación propia na materia

de  avaliación  ambiental  deberán  adaptala  ao  disposto  na  Lei  21/2013,  do  9  de  decembro,  de

avaliación ambiental, no prazo dun ano dende a súa entrada en vigor (disposición final undécima da

Lei 21/2013), momento no que, en calquera caso, serán aplicables os artigos desa Lei, agás os non

básicos, a todas as Comunidades Autónomas. Non obstante, permítese ás Comunidades Autónomas

optar  por  realizar  unha remisión  en bloque a esta  lei,  que resultará  de aplicación no  seu ámbito

territorial como lexislación básica e supletoria.

O día 14.04.2014, o Secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental adoptou a decisión de non

someter a dita modificación puntual ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica.

10.2 LEXISLACIÓN

MARCO EUROPEO:

• Carta europea de Ordenación del territorio, aprobada o 20 de maio de 1983 en Torremolinos.
• Principios directores para o Desenrolo territorial sustentable do continente europeo, adoptados

en Hannover en 2000.
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• Declaración  de  Lisboa  sobre  “Redes  para  o  desenrolo  territorial  sostible  do  continente
europeo: Pontes a través de Europa”, adoptada en Lisboa o 27 de outubro de 2006.

• Declaración de Liubliana sobre a Dimensión territorial do desenrolo sustentable, de 2003.
• Ditame sobre a Comunicación da Comisión relativa á cooperación para a ordenación do

territorio europeo – Europa 2000 + (DOCCE 02/04/1996).
• Resolución sobre unha política comunitaria de ordenación do territorio: Europa 2000 (DOCCE

02/11/1992).
• Directiva  2004/35/CE,  do  21  de  abril,  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello,  sobre

responsabilidade  medioambiental  en  relación  coa  prevención  e  reparación  de  danos
medioambientais (DOUE do 30/04/2004).

• Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, pola que se establece un marco
comunitario de actuación no ámbito da política de augas  Directiva 2003/35/CE, do 26 de
maio, pola que se establecen as medidas para a participación do público na elaboración de
determinados plans e programas relacionados co ambiente e pola que se modifican, no que
se refire á participación do público e o acceso á xustiza, as Directivas 85/337/CE e 96/61/CE do
Consello (DOCE 25/06/2003).

• Directiva 2003/04/CE, do 28 de xaneiro, do Parlamento Europeo e do Consello, relativa ao
acceso  ao  público  da  información  medioambiental  e  pola  que  se  derroga  a  Directiva
90/313/CEE do Consello (DOCE do 14/02/2003).

• Directiva  2001/42/CE,  do  27  de  xuño,  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello  relativa  á
avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente (DOCE 21/07/2001).

• Decisión 1411/2001/CE, do 27 de xuño, do Parlamento Europeo e do Consello relativa a un
marco comunitario  de  cooperación  para  o  desenvolvemento  sostible  no  medio  urbano
(DOCE 13/07/2001).

• Convenio europeo da paisaxe (número 176 do Consello de Europa), feito en Florencia o 20 de
outubro de 2000 e instrumento de ratificación do Estado español (BOE 5/2/2008).

• Decisión 93/626/CEE, do 25 de outubro, do Consello relativa á celebración do Convenio sobre
a diversidade biolóxica (DOUE 13/12/1993).

• Directiva 92/43/CEE, do 21 de maio, do Consello relativa á conservación dos hábitats naturais
e da fauna e flora silvestres (DOUE 22/07/1992).

• Directiva 2008/98/CE, do 19 de novembro,  do Parlamento Europeo e do Consello sobre os
residuos (DOUE 22/11/2008).

• Directiva  1999/31/CE,  do  26  de  abril,  do  Consello  relativa  á  vertedura  de  residuos  (DOUE
16/07/1999).

• Directiva 1994/62/CE, do 20 de decembro, do Parlamento Europeo e do Consello relativa aos
envases e os residuos (DOCE 31/12/1994);  modificada pola Directiva 2004/12/CE,  do 11 de
febreiro,  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello  (DOUE  18/02/2004)  e  pola  Directiva
2005/20/CE,  do  9  de  marzo,  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello  (DOUE
16/03/2005).Regulamento (CE) 1005/2009, do 16 de setembro, do Parlamento Europeo e do
Consello, sobre as substancias que esgotan a capa de ozono (DOUE 31/10/2009).

• Decisión 406/2009/CE, do 23 de abril, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre o esforzo
dos  Estados  membros  para reducir  as súas emisións de gases  efecto invernadoiro a fin  de
cumprir os compromisos adquiridos pola Comunidade ata 2020 (DOUE 05/06/2009).

• Directiva  2008/01/CE,  do  15  de  xaneiro,  do  Parlamento  Europeo e  do  Consello  relativa  á
prevención e ao control integrados da contaminación (DOUE 29/01/2008).

• Directiva  2008/50/CE,  do  21  de  maio,  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello  relativa  á
calidade do aire ambiente e a unha atmosfera máis limpa en Europa (DOUE 11/06/2008).

• Directiva 2004/107/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 15 de decembro de 2005,
relativa ao arsénico, o cadmio, o mercurio, o níquel e os hidrocarburos aromáticos policíclicos
no aire ambiente (DOUE 26/01/2005).

• Directiva 2002/3/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 12 de febreiro de 2002, relativa
ao ozono no aire ambiente (DOUE 09/03/2002).

• Directiva 2000/69/CE do Parlamento  Europeo e do Consello,  de 16 de novembro de 2000,
sobre os valores límite para o benceno e o monóxido de carbono no aire ambiente (DOUE
13/12/2000).

• Directiva 1999/30/CE, do 22 de abril, do Consello relativa aos valores límite de dióxido de xofre,
dióxido de nitróxeno e óxidos  de nitróxeno,  partículas e chumbo no aire ambiente,  (DOUE
29/06/1999);  modificada pola Decisión da Comisión 2001/744/CE,  de 17 de outubro (DOUE
23/10/2001).

• Directiva 96/62/CE, do 27 de setembro, do Consello sobre avaliación e xestión da calidade do
aire ambiente (DOCE 21/11/1996); modificada polo Regulamento (CE) 1882/2003, do 29 de
setembro, do Parlamento Europeo e do Consello (DOUE 31/10/2003).Real Decreto 102/2011, do
28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire.
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• Directiva 2002/49/CE, do 25 de xuño, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre avaliación
e xestión do ruído ambiental.

MARCO ESTATAL E AUTONÓMICO

• Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de
solo (BOE 26/06/2008).

• Lei 8/2013, de 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas.
• Real Decreto 2158/1978, do 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento

para o desenrolo e aplicación da Lei sobre Réxime do solo e ordenación urbana.
• Real Decreto 3288/1978, do 25 de agosto,  polo que se aproba o Regulamento de Xestión

urbanística  Planeamento  para  o  desenrolo  e  aplicación  da  Lei  sobre  Réxime  do  solo  e
ordenación urbana

• Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia.

• Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación territorial de Galicia.
• Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Vigo, aprobado definitiva e parcialmente

por  Orde  da  Conselleira  da  CPTOPT  do  16/05/2008  e  Orde  do  Conselleiro  da  CMATI  do
13/07/2009 de cumprimento da Orde da Conselleira da CPTOPT do 16/05/2008.

• Convenio sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o
acceso á xustiza en asuntos ambientais,  firmada o 25 de xuño de 1998, ratificada o 29 de
decembro de 2004 (DOUE 17/05/2005).

• Lei 26/2007, do 23 de outubro, de Responsabilidade medioambiental.
• Lei 27/2006, do 18 de xullo,  pola que se regulan os  Dereitos  de acceso á información, de

participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente.
• Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación Ambiental.
• Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre Avaliación dos efectos de determinados plans e programas no

medio ambiente.
• Real  Decreto  2090/2008,  do  22  de  decembro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de

Desenvolvemento parcial da Lei 26/2007.
• Real Decreto 1332/2012, de 14 de setembro,  polo que se aproba el Plan Hidrolóxico de la

Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa
• Real Decreto 1193/1998, do 12 de xuño, polo que se modifica o Real Decreto 1997/1995, do 7

de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a garantir a biodiversidade
mediante a conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestres.

• Real Decreto 1997/1995, do 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a
garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna
silvestres.

• Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, pola que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de
novembro, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas.

• Real  Decreto  1513/2005,  do  16  de  decembro,  pola  que  se  desenvolve  a  Lei  37/2003,  no
referente á avaliación e xestión do ruído ambiental.

• Lei 32/2003, do 3 de novembro, Xeral de telecomunicacións.
• Lei 3/2013, de 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións

de Galicia.
• Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas
• Lei 2/2013, de 29 de maio, de protección e uso sostible do litoral e de modificación da Lei

22/1988, de 29 de xullo, de Costas
• Lei 25/1988, de 29 de xullo, de Estradas
• Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia
• Lei 33/2003, do 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións públicas.
• Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia.
• Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia.

MARCO DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

• Ordenanzas xerais de Protección do medio ambiente do Concello de Vigo aprobadas por
acordo do Pleno de 26/05/1994, modificadas mediante acordo do Pleno 26/05/2008.

• Ordenanza municipal de protección do medio contra a contaminación acústica producida
por ruído e vibracións, e declaración de zonas acusticamente saturadas (ZAS).
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• Ordenanza  reguladora  das  condicións  urbanísticas  de  localización,  instalación  e
funcionamento dos  elementos e equipos de telecomunicación no termo municipal de Vigo,
aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Vigo o 26/02/2001

10.3. PROCEDEMENTO E TRAMITACIÓN

10.3.1. O artigo 94 da LOUGA dispón que calquera modificación do planeamento urbanístico deberá

fundamentarse en razóns de interese público debidamente xustificadas. Ademais, a teor do disposto

no artigo 93.4 da LOUGA a modificación de calquera dos elementos dos plans, proxectos, normas e

ordenanzas se suxeitará ás mesmas disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación, sen

prexuízo do disciplinado no artigo 62 da LOUGA. Neste senso, as modificacións de planeamento xeral

que non impliquen nin a reclasificación do 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 á que fai referencia o apartado 1 do artigo 85 da LOUGA (artigo 93.4, segundo

parágrafo da LOUGA).

10.3.2. Evacuado o trámite de informes sectoriais previos, segundo o disposto no art. 85.1 da LOUG,

procederase do seguinte modo:

a)  Rematada a fase de elaboración do planeamento e antes da súa aprobación inicial, os servizos

técnicos  e  xurídicos  municipais  deberán  emitir  informe  respecto  da  conformidade  do  plan  coa

lexislación vixente e a calidade técnica da ordenación proxectada.

b) O órgano municipal competente procederá á súa aprobación inicial e someterao ao trámite de

información pública durante o prazo de dous meses, mediante anuncio que se publicará no Diario

Oficial de Galicia e en dous dos xornais de maior difusión na provincia. Non será precisa a notificación

do trámite de información pública ás persoas propietarias de terreos afectados.

c) Durante o mesmo tempo que o trámite de información pública, a Administración Municipal deberá

solicitarlles ás Administracións Públicas competentes, os informes sectoriais que resulten preceptivos,

que deberán ser  emitidos  no prazo máximo dun mes,  agás  que a lexislación sectorial  sinale outro

prazo.

d) No caso de que se pretendan introducir, con posterioridade ao trámite de información pública,

modificacións que supoñan un cambio substancial do documento inicialmente aprobado, abrirase un

novo trámite de información pública.

e)  Cumpridos  os  trámites  sinalados  nas  alíneas  precedentes,  o  Pleno  do  Concello  aprobará

provisionalmente  o  contido  do  plan  coas  modificacións  que  fosen  pertinentes  e  someterallo,  co

expediente  completo  debidamente  dilixenciado,  ao  órgano  autonómico  competente  que  deba

outorgar a aprobación definitiva.
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10.3.3 O  artigo  77.2  da  LOUG  dispón  que  o  acordo  de  aprobación  inicial  dos  instrumentos  de

ordenación  determinará,  por  si  só,  a  suspensión  do  procedemento  de  outorgamento  de  licenzas

naqueles  ámbitos  do  territorio  obxecto  de  planeamento  cuxas  novas  determinacións  supoñan  a

modificación da ordenación urbanística vixente e, a estes efectos, deberá determinar expresamente

as áreas afectadas pola suspensión.

O artigo  120  do  Regulamento  de  Planeamento  Urbanístico  estatal,  RD 2159/1978,  de  23  de  xullo,

aplicable en virtude da Disposición Transitoria sexta da LOUG, en todo o que non se opoña á Lei ou

resulte afectado pola mesma, matiza o alcance desta suspensión de licenzas automática: este artigo

preceptúa que a suspensión de licenzas afecta ás areas do territorio obxecto de planeamento cuxas

novas  determinacións  supoñan  modificación  do  réxime  urbanístico  vixente  (deberá  entenderse

“ordenación urbanística” dada a precisión da lei  autonómica que lle afecta),  pero establece con

carácter excepcional que, non obstante, poderán concederse licenzas baseadas no réxime vixente,

sempre que se respecten as determinacións do novo planeamento.

11. DOCUMENTACIÓN

A Modificación Puntual Nº11 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vigo, componse

dos seguintes documentos:

DOCUMENTO 1.     MEMORIA INFORMATIVA E XUSTIFICATIVA

DOCUMENTO 2.     CONTIDO DA MODIFICACIÓN /PLANOS 

DOCUMENTO 3.     ANEXOS

ANEXO 1. Copia das sentenzas  do TSXG que se executan neste expediente.

ANEXO 2. Documento de Inicio de  Avaliación Ambiental Estratéxica.

ANEXO 3. Resolución de 14 de abril de 2014, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia sobre non 

necesidade de avaliación ambiental estratéxica.

ANEXO 4. Planos de Información urbanística.

Vigo, a 20 de Novembro de 2014
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