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1.- ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN
A LSG no seu artigo 58 establece que os plans xerais deben conter entre a súa documentación a
“Estratexia de actuación e estudo económico”. O artigo 59 establece as condicións da estratexia
de actuación e o estudo económico. As modificacións do planeamento xeral deberán conter,
por tanto, estes documentos, pero esta esixencia deberá estar, en todo caso, atemperada en
función do alcance da modificación, atendendo á maior ou menor complexidade da mesma e
do alcance das súas determinacións, en razón das finalidades que a lei establece para ditos
documentos.
Estas finalidades as determinan os contidos básicos que para os mesmos establece o artigo 59:
1.

Os plans xerais de ordenación municipal conterán a estratexia para o desenvolvemento
coherente do plan e, en particular, determinarán a execución dos sistemas xerais que
deban crearse necesariamente para o desenvolvemento das áreas de solo urbano non
consolidado e dos sectores de solo urbanizable.

2.

O plan xeral de ordenación municipal conterá unha avaliación do custo de execución
dos sistemas xerais e das actuacións previstas, coa indicación do carácter público ou
privado da iniciativa de financiamento, xustificando as previsións que cumpra realizar
con recursos propios do concello..

O Programa de Actuación do PXOU-93 (non adaptado á LSG nin á LOUGA) establece unha
previsión de prazos para a execución dos Sistemas Xerais, o desenvolvemento do solo
urbanizable e as operacións de reforma interior en solo urbano, que encadra nunha
programación en dúas etapas cuadrienais. O Programa do PXOU-93, transcorrido mais dun
cuarto de século, está xa que logo completamente esgotado.
Pola súa parte, no PEPRI Casco Vello prevíase o desenvolvemento do ámbito do Barrio do Cura,
como o das restantes actuacións programadas, no prazo de oito anos. Cumprido dabondo o
prazo establecido, o desenvolvemento das previsións relativas a este ámbito tampouco se levou
a cabo polas razóns expostas na memoria desta Modificación puntual e que motivan a
oportunidade da presente MP.
Por outra banda, nin o ámbito da presente Modificación Puntual nin as determinacións da
mesma afectan a ningún dos sistemas xerais previstos no PXOU nin no PEPRI Casco Vello,
carecendo por tanto de incidencia na programación ou na asignación de financiamento para a
execución dos mesmos. Por tanto, a estratexia de actuación e estudo económico da MP non
supoñen, a necesidade de alterar ou modificar documento algún do PXOU, afectando
exclusivamente ás previsións contidas na propia modificación.
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1.1.-

PRIORIDADES NA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO.

A finalidade da estratexia de actuación é, como determina o artigo 59 LSG, o desenvolvemento
coherente do plan e, en particular, determinarán a execución dos sistemas xerais que deban
crearse necesariamente para o desenvolvemento das áreas de solo urbano non consolidado.
No caso da presente MP debe salientarse que o único ámbito de solo urbano non consolidado
previsto, a área de reforma interior AR I-01 BARRIO DO CURA, non precisa para o seu
desenvolvemento da execución de ningún sistema xeral, xa que conta con conexión directa e
inmediata aos sistemas necesarios.
En todo caso, a importancia desta actuación para o desenvolvemento desta área central do
núcleo urbano de Vigo e os obxectivos establecidos no planeamento para a mesma xustifican o
carácter prioritario do seu desenvolvemento.

1.2.-

PRAZOS PARA A EXECUCIÓN DO ÁMBITO DE SUNC AR I-01 BARRIO DO
CURA.

En razón do carácter prioritario do desenvolvemento desta área, a programación actuación
establécese con carácter inmediato. O sistema de actuación previsto é o Sistema indirecto de
Compensación, e para o seu desenvolvemento considérase o seguinte esquema de
programación:
•

Para a equidistribución:

1 ano a partir da aprobación do planeamento que
conteña a ordenación detallada.

•

Prazo para a urbanización:

2 anos desde a aprobación definitiva do instrumento de
equidistribución

•

Prazo para a edificación:

3 anos desde aprobación definitiva do instrumento de
equidistribución

1.3.-

PLAN DE ETAPAS

Para a execución da urbanización da área de repartición AR I-01 BARRIO DO CURA establécese
un único Polígono, a executar polo sistema de actuación indirecto de Compensación. Establecese
por tanto unha fase única de execución, sendo os prazos previstos para a execución desta fase
os indicados no anterior apartado.
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2.- ESTUDO ECONÓMICO FINANCIEIRO
O artigo 59 LSG esixe que o planeamento xeral municipal conteña unha avaliación do custo de
execución dos sistemas xerais e das actuacións previstas, coa indicación do carácter público ou
privado da iniciativa de financiamento, xustificando as previsións que cumpra realizar con
recursos propios do concello.
Esixe, ademais, unha avaliación económica da implantación dos servizos e da execución das
obras de urbanización que resulten necesarias para a remodelación de urbanizacións e espazos
públicos existentes e para as intervencións illadas que prevexa no solo urbano consolidado.
Por outra parte, en canto que a presente Modificación Puntual comporta o establecemento da
ordenación detallada do solo urbano non consolidado, deberá conter a avaliación económica
da implantación dos servizos e execución das obras de urbanización, incluídas as conexións cos
sistemas xerais existentes e a súa ampliación e reforzo.
A efectos de dar cumprimento ás amentadas esixencias legais, o presente estudo recolle nos
seguintes apartados a avaliación económica das actuacións previstas na ordenación detallada
do ámbito clasificadas dende o punto de vista funcional, diferenciando, en todo caso o custe das
actuacións a realizar en solo urbano consolidado das previstas en desenvolvemento do ámbito
de solo urbano non consolidado, a efectos de asignar a financiación das mesma aos actores
públicos o privados de acordo co réxime de obrigas legalmente establecido.

2.1.-

INVESTIMENTO PREVISTO EN ACTUACIÓNS DE SISTEMAS XERAIS.

Como xa se indicou anteriormente, a área de repartición AR I-01 BARRIO DO CURA, non inclúe
no seu ámbito nin ten adscritos á súa xestión solos destinados a sistemas xerais. Tampouco
precisa para o seu desenvolvemento da execución de ningún sistema xeral, xa que conta con
conexión directa e inmediata aos sistemas necesarios.
No solo urbano consolidado do ámbito da MP, tampouco se prevén actuacións sobre sistemas
xerais.

2.2.2.2.1.-

INVESTIMENTO NAS ACTUACIÓNS PREVISTAS EN S. U. CONSOLIDADO.
Investimento previsto nas actuacións de dotacións locais.

As dotacións públicas locais previstas na ordenación detallada da Modificación puntual, agás as
obras de mellora da urbanización e reforzo das infraestruturas, que se analizan no seguinte
apartado, e as obras relativas ás cesións de uso de superficie vinculadas á execución da
edificación do SUC, están todas incluídas ou vinculadas á execución do ámbito de solo urbano
non consolidado AR I-01 BARRIO DO CURA, polo que o seu financiamento corre a cargo dos
propietarios do ámbito como parte das correspondentes cargas de urbanización.
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Este é tamén o caso da dotación pública da zona de ordenación BC-D06, en solo urbano
consolidado, xa que está prevista como reposición da dotación pública (gardería infantil)
existente no ámbito de SUNC polo que o financiamento da mesma asígnaselle, igualmente, aos
propietarios do Polígono como carga de urbanización.

2.2.2.-

Avaliación económica das obras de mellora da urbanización e reforzo das
infraestruturas en SUC

O desenvolvemento da ordenación detallada prevista na MP requirirá executar as obras de
mellora da urbanización contempladas no solo urbano consolidado do ámbito. Por unha banda,
das actuacións previstas sobre o viario actual (ampliación da sección das rúas Llorente e Santa
Marta e solución en glorieta na confluencia destas rúas coa rúa C. de Torrecedeira)

e da

renovación das redes de servizos urbanos destas rúas zonas. Por outra das actuacións en
infraestrutura para o completamento, mellora ou reforzo das conexións das redes existentes cos
sistemas exteriores ao ámbito.
As actuacións en infraestrutura deséñanse e dimensiónanse, loxicamente, para o conxunto do
ámbito do Barrio do cura, atribuíndo o custe estimado das mesmas ao SUC e ao SUNC
proporcionalmente en función das demandas estimadas en cada unha das categorías de solo de
acordo coa ordenación detallada prevista. Esta actuacións en infraestrutura, no caso do SUNC,
contémplanse como conexións exteriores.
Pola súa parte, as obras de reurbanización ou mellora da urbanización existente, teñen o
carácter de obras ordinarias vinculadas na súa execución ás de edificación das parcelas de solo
urbano consolidado, sen prexuízo de que podan ser abordadas como unha actuación conxunta.
Estas obras realizarase tendo en conta a ordenación detallada do ámbito e demais
determinacións establecidas nesta MP respecto ás características de execución da rede viaria, e a
rede de servizos urbanos; así como as disposicións respecto das condicións xerais de
urbanización recollidas na normativa do PXOU e demais normativa sectorial que resulte de
aplicación.
A estimación dos custes de execución das obras de mellora da urbanización e reforzo das
infraestruturas previstas en solo urbano consolidado ascende a 1.510.197 €, dos que 258.197 €
corresponden a actuacións infraestruturais e 1.252.000 € corresponden ás actuacións de
mellora da urbanización existente segundo se recolle nos seguintes cadros nos que se resume o
custe das obras previstas en cada caso, desagregado polos principais capítulos.
Os valores adoptados neste apartado son os que resultan do Anexo 4 da memoria do presente
MP “Criterios adoptados para a implantación dos servizos” no que se establece o cálculo das
demandas infraestruturais xeradas polo desenvolvemento da operación, os criterios de deseño e
dimensionado as infraestruturas necesarias para atendelas e a estimación do custo das mesmas
aplicando prezos de mercado actualizados ás medicións estimadas.
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SUC

ACTUACIÓNS EN INFRAESTRUTURA

CUSTE (P.E.M.)
€

CAPÍTULO / UNIDADE
A.1

VIARIO
A.1.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

Cos te i ncl uído en urba ni za ci ón i nteri or

0
0

Subtotal

0
0

Subtotal

0
0

Subtotal

188.414
188.414

Subtotal

0
0

Subtotal

48.848
48.848

Subtotal

20.935
20.935

ABASTECEMENTO AGUA
A.2.1
Cos te i ncl uído en urba ni za ci ón i nteri or
SANEAMENTO. PLUVIAIS E RESIDUAIS
A.3.1
Cos te i ncl uído en urba ni za ci ón i nteri or
ENERXÍA ELÉCTRICA
A.4.1
Acometida exteri or (70%)
ALUMEADO PÚBLICO
A.5.1
Cos te i ncl uído en urba ni za ci ón i nteri or
GAS
A.6.1

A.7

Subtotal

Acometida a red exi s tente (70%)

CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIÓNS
A.7.1
Interconexi ón con i nfra es tructura exi s tente (70%)

TOTAL ACTUACIÓNS EN INFRAESTRUTURA

SUC

(SUC)

REURBANIZACIÓN / MELLORA DA URBANIZACIÓN
CAPÍTULO / UNIDAD

258.197

P.E.M.
€

B.1

DEMOLICIÓNS. MOVEMENTO DE TERRAS

B.2

PAVIMENTACÓN E FIRMES

256.000

B.3

DISTRIBUCIÓN AUGA POTABLE

117.000

B.4

SANEAMENTO. PLUVIAIS E RESIDUAIS

210.000

B.5

ALUMEADO PÚBLICO

110.000

B.6

ENERXÍA ELÉCTRICA

131.000

B.7

CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIÓNS

57.000

B.8

DISTRIBUCIÓN DE GAS

80.000

B.9

XARDINERÍA, REGO E MOBILIARIO

B.10

OUTROS E IMPREVISTOS [Aprox. 10%]

TOTAL OBRAS REURBANIZACIÓN / MELLORA URBANIZACIÓN (SUC)

2.2.3.-

80.000

97.000
114.000

1.252.000

Actuacións illadas en solo urbano consolidado.

A ordenación detallada prevé a execución de dúas actuacións en solo urbano consolidado para
a mellora da conectividade transversal do ámbito. A primeira de elas (AA-1) supón a obtención
e adecuación da superficie necesaria da planta baixa da edificación nº 23 da rúa San Francisco
para constituír un acceso ao elevador mecánico previsto na ordenación do ámbito de solo
urbano non consolidado para conectar, salvando o forte desnivel existente, a zona verde prevista
coa praza do Berbés .
A estimación do custe desta actuación, toda vez que, aínda tratándose dunha actuación en SUC,
está vinculada á execución da urbanización do ámbito de SUNC, realízase máis adiante no
correspondente apartado.
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A segunda actuación illada (AA-2) consiste na realización doutro elevador mecánico salvando o
desnivel existente entre as rúas Gaiteiro Ricardo Portela e a rúa C. de Torrecedeira e o paso de
conexión necesario.
O custe desta actuación en orzamento de execución material estímase en 320.000 €.
De conformidade co establecido no artigo 103 LSG, ao tratarse de terreos destinados a
dotacións públicas locais e non incluídas en polígonos os terreos poderán obterse por
expropiación ou polos demais mecanismos previstos no artigo 129.1 da mesma Lei.
A efectos estimativos efectúase unha avaliación aproximada do seu valor de expropiación, con
independencia da modalidade de xestión que se concrete.
A superficie afectada por esta actuación illada é de 52 m2.
O custe estimado de expropiación ascende á cantidade de 9.620 €.
As valoracións de solo nas actuacións illadas en solo urbano consolidado, realízanse en base
aos criterios recollidos no Regulamento de valoracións da Lei do Solo (RD 1492/2011).

2.2.4.-

Investimento total en actuacións en solo urbano consolidado

SUC

INVESTIMENTO EN ACTUACIÓNS EN SOLO URBANO CONSOLIDADO
RESUMO

A
B
C

€

ACTUACIÓNS EN INFRAESTRUTURA
ACTUACIÓNS DE REURBANIZACIÓN / MELLORA DA URBANIZACIÓN
ACTUACIÓNS ILLADAS EN SOLO URBANO CONSOLIDADO

TOTAL INVESTIMENTO EN ACTUACIÓNS EN SOLO URBANO CONSOLIDADO

258.197
1.252.000
320.000

(P.E.M.)

1.830.197

O custe total das actuacións previstas na ordenación detallada en solo urbano consolidado, en
orzamento de execución material, ascende á cantidade de 1.830.197 €.
O orzamento de execución de contrata (PEC) estimado obtense incrementado un 19% o de
execución material (PEM), en concepto de gastos xerais e beneficio industrial, e ascende á
cantidade de 2.177.934 €.
A esta cantidade haberá de engadírselle o custe previsto para a obtención dos terreos da
actuación illada non adscrita ao solo urbano non consolidado (AA-2) que ascende á cantidade
de 9.620 €.
O investimento total resultante en solo urbano consolidado ascende, xa que logo, á cantidade
de DOUS MILLÓNS CENTO OITENTA E SETE MIL CINCOCENTOS CINCUENTA E CATRO
EUROS (2.187.554 €).
Estas valoracións non inclúen o imposto sobre o valor engadido (IVE).

2.3.-

AVALIACIÓN ECONÓMICA DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DO ÁMBITO DE
SUNC.
6
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O desenvolvemento da ordenación detallada prevista na MP para o ámbito de solo urbano non
consolidado AR I-01 BARRIO DO CURA requirirá executar tanto as obras correspondentes á
urbanización interior do polígono delimitado como das súas conexións ás redes existentes,
consistindo ditas obras tanto na execución do viario, e dos servizos urbanos, como na
explanación das parcelas de equipamentos e o tratamento dos espazos libres.
A urbanización interior realizarase tendo en conta a ordenación detallada do ámbito e demais
determinacións establecidas nesta MP, nomeadamente no recollido no Anexo 4 da memoria,
respecto ás características de execución da rede viaria, e a rede de servizos urbanos; así como
as disposicións respecto das condicións xerais de urbanización recollidas na normativa do PXOU
e demais normativa sectorial que resulte de aplicación.
Ao igual que no xa referido respecto do SUC, os valores adoptados neste apartado son os que
resultan do amentado Anexo 4 da memoria, no que se establece o cálculo das demandas
infraestruturais xeradas polo desenvolvemento da operación, os criterios de deseño e
dimensionado as infraestruturas necesarias para atendelas e a estimación do custo das mesmas
aplicando prezos de mercado actualizados ás medicións estimadas.

2.3.1.-

Conexións exteriores.

Contémplanse tanto as conexións exteriores viarias como as redes de infraestruturas necesarias
para a conexión da actuación ás redes de servizos.
As conexións exteriores das redes de infraestruturas de servizos. Comprenden todas as conexións
de infraestruturas de servizos necesarias para a urbanización da área, abastecemento de auga,
saneamento (pluviais e residuais), enerxía eléctrica, gas e telecomunicacións. As actuacións
contempladas na valoración son as seguintes
A estimación dos custes de execución das obras de conexións exteriores ascende a 168.503 €
segundo se recolle no seguinte cadro:
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SUNC

CONEXIÓNS EXTERIORES AR I-01

CUSTE (P.E.M.)
€

CAPÍTULO / UNIDADE
A.1

VIARIO
A.1.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

Cos te i ncl uído en urba ni za ci ón i nteri or

Subtotal

0
0

Subtotal

56.700
56.700

Subtotal

81.586
81.586

Subtotal

0
0

Subtotal

21.152
21.152

Subtotal

9.065
9.065

SANEAMENTO. PLUVIAIS E RESIDUAIS
A.3.1
Cos te i ncl uído en urba ni za ci ón i nteri or
ENERXÍA ELÉCTRICA
A.4.1
Acometida exteri or (30%)
ALUMEADO PÚBLICO
A.5.1
Cos te i ncl uído en urba ni za ci ón i nteri or
GAS
Acometida a red exi s tente (30%)

CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIÓNS
A.7.1
Interconexi ón con i nfra es tructura exi s tente (30%)

TOTAL CONEXIÓNS EXTERIORES

2.3.2.-

0
0

ABASTECEMENTO AGUA
A.2.1
Cos te i ncl uído en urba ni za ci ón i nteri or

A.6.1
A.7

Subtotal

(SUNC)

168.503

Obras de urbanización interior da actuación

SUNC

URBANIZACIÓN INTERIOR AR I-01
CAPÍTULO / UNIDAD

P.E.M.
€

B.1

DEMOLICIÓNS. MOVEMENTO DE TERRAS

B.2

PAVIMENTACÓN E FIRMES

225.607

B.3

DISTRIBUCIÓN AUGA POTABLE

103.278

B.4

SANEAMENTO. PLUVIAIS E RESIDUAIS

185.499

B.5

ALUMEADO PÚBLICO

97.262

B.6

ENERXÍA ELÉCTRICA

115.310

B.7

CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIÓNS

50.135

B.8

DISTRIBUCIÓN DE GAS

70.189

B.9

XARDINERÍA, REGO E MOBILIARIO

B.10

OUTROS E IMPREVISTOS [Aprox. 10%]

TOTAL URBANIZACIÓN INTERIORSUNC

70.189

85.229
100.270

1.102.969

As obras correspondentes á urbanización interior do polígono único do ámbito de solo urbano
non consolidado AR I-01 consisten na execución do viario e dos servizos urbanos e o tratamento
dos espazos libres de acordo cos criterios e determinacións da ordenación detallada contida
nesta MP así como na normativa do Plan Xeral e naquelas normas sectoriais que sexan de
aplicación. No anterior cadro recóllese o resumo por capítulos da estimación económica das
obras de urbanización interior do ámbito.
A estimación dos custes de execución das obras de urbanización interior do ámbito de SUNC AR
I-01 ascende a 1.102.969 € segundo se desprende do cadro anterior.
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2.3.3.-

Outros custes de urbanización

Nos importes anteriores (custes da urbanización interior do Polígono e de conexións exteriores)
non se tiveron en conta os custes de execución dos elementos singulares previstos na ordenación
detallada, nin o custe de reposición da dotación pública existente (gardería infantil), custes que
estiman no presente apartado.
2.3.3.1.-

Aparcamento público.

A ordenación detallada prevé resolver a dotación de aparcamento público, coa construción dun
aparcamento baixo a rasante do novo vial previsto na ordenación detallada, con capacidade
para 300 prazas de aparcamento. Considérase como custe con cargo ás obras de urbanización
do Polígono o de construción da estrutura que acollerá o aparcamento, excluíndo os custes de
habilitación interior que, en todo caso corresponderanlle ao Concello ou, no seu caso, ao
concesionario da explotación do servizo.
O custe, en orzamento de execución material, do aparcamento estímase en función da superficie
e da tipoloxía de obra prevista:
300 prazas x 25 m2/praza x 475 €/m2 = 3.562.500 €
Desta cantidade, considéranse custes de urbanización os correspondentes á execución da
estrutura da instalación, que se estiman no 55% do importe total:
3.562.500 x 0,55 = 1.959.375 €
2.3.3.2.-

Conexión vertical da zona verde coa Praza do Berbés

Prevese a conexión do ámbito coa Praza do Berbés por medio dun elevador mecánico para
garantir as condicións de accesibilidade do percorrido salvando a diferencia de cota existente
entre ambos puntos. O elevador acompáñase dunha escaleira auxiliar.
O custe desta actuación en orzamento de execución material estímase en 345.000 €.
A esta cantidade deberá sumárselle os custes correspondentes á actuación illada AA-1 en solo
urbano consolidado, cuxa execución está necesariamente vinculada a esta actuación.
O custe de execución material da AA-1 estímase en 9.500 €
O custe total en execución material da conexión vertical prevista na ordenación detallada do
ámbito ascende finalmente á cantidade de 354.500 €.
Cantidade á que haberá que engadir o custe de obtención do solo da AA-1 (20 m2) estimado na
cantidade de 18.400 €.
2.3.3.3.-

Reposición da dotación pública existente.

A gardería infantil pública existente no ámbito de solo urbano non consolidado resulta
incompatible coa ordenación detallada proxectada prevéndose unha nova localización para a
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mesma na proximidade inmediata da actual, na zona de ordenación BC-D06 en SUC, e a súa
reposición con cargo aos custes de urbanización do Polígono.
O custe, en orzamento de execución material, da reposición desta dotación estímase en función
da superficie a repoñer e do uso e tipoloxía de obra prevista, repercutindo sobre a mesma os
custes de adecuación da parcela:
364 m2 x 915 €/m2 = 333.060 €
420 m2 x 120 €/m2 = 50.400 €
O custe total de reposición da dotación existente ascende, en orzamento de execución material a
383.460 €, cantidade a que teñen que engadirse os custes de obtención dos terreos, que se
estiman na cantidade de 138.935 €
2.3.3.4.-

Resumo dos custes de elementos singulares e reposicións.

Os custes de urbanización resultantes da execución dos elementos singulares proxectados na
ordenación detallada do ámbito e da reposición da dotación existente resúmense no seguinte
cadro:
SUNC

CUSTES URBANIZACIÓN SINGULAR E REPOSICIÓNS
CAPÍTULO / UNIDADE

€

APARCAMENTO PÚBLICO
CONEXIÓN VERTICAL COA PRAZA DO BERBÉS (Incl úe AA-1)
REPOSICIÓN GARDERÍA INFANTIL

1.959.375
354.500
383.460

TOTAL CUSTES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SINGULAR E REPOSICIÓNS (P.E.M.)

2.3.4.-

2.697.335

OBTENCIÓN SOLO ACTUACIÓN ILLADA EN SUC AA-1
OBTENCIÓN SOLO REPOSICIÓN GARDERÍA INFANTIL

18.400
138.935

TOTAL CUSTES DE OBTENCIÓN DE SOLO

157.335

Custo total das obras de urbanización

O custo total das obras, suma do custo en execución material das obras previstas para as
conexións exteriores e as infraestruturas e tratamentos previstos na urbanización interior do
ámbito de SUNC reflíctese no seguinte cadro:
SUNC
A
B

RESUMO CUSTES OBRAS URBANIZACIÓN AR I-01 BARRIO DO CURA

P.E.M.

CAPÍTULO / UNIDADE

€

TOTAL CONEXIÓNS EXTERIORES
TOTAL URBANIZACIÓN INTERIOR
EXECUCIÓN APARCAMENTO DE CESIÓN
CONEXIÓN VERTICAL COA PRAZA DO BERBÉS (Incl úe AA-1)
REPOSICIÓN GARDERÍA INFANTIL

168.503
1.102.969
1.959.375
354.500
383.460

TOTAL CUSTES DE URBANIZACIÓN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

3.968.807
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O custe total das obras de urbanización previstas no ámbito de solo urbano non consolidado AR
I-01 BARRIO DO CURA ascende a 3.968.807 €.
Incrementando a anterior cantidade nun 19% en concepto de Gastos Xerais e Beneficio Industrial
resulta un Orzamento de Execución por Contrata (P.E.C) antes de IVE de CATRO MILLÓNS
SETECENTOS VINTE E DOUS MIL OITOCENTOS OITENTA EUROS (4.722.880 €).

2.3.5.-

Custe das indemnizacións.

De conformidade co disposto nos artigos 105.1 LSG e 256 RLSG as indemnizacións debidas aos
propietarios e arrendatarios de edificios e construcións de calquera tipo que haxan de
derrubarse para a correcta execución do Plan, así como as indemnizacións derivadas de
destrución de plantacións, obras e instalacións incompatibles co Plan que se execute correrán a
cargo dos titulares dos terreos afectados polo plan en proporción aos aproveitamentos que lles
correspondan, tendo estas indemnizacións a consideración de gastos de urbanización.
Enténdese que non poden conservarse os elementos mencionados cando sexa necesaria a súa
eliminación física para realizar as obras de urbanización, ou se a tipoloxía proxectada na
ordenación pormenorizada é distinta ou incompatible á preexistente, o que no ámbito de solo
urbano non consolidado AR I-01 resulta de aplicación á totalidade das edificacións existentes.
A estimación do custo das indemnizacións, aínda que haberá de determinarse a súa valoración
real nas posteriores fases de execución do plan, calcúlase no presente estudo de forma
aproximada por aplicación dun valor de reposición media de da edificación para o uso de
vivenda de 825,00 €/m2, e de 220 €/m2 para as construcións auxiliares, aos que se lles aplica a
correspondente depreciación por antigüidade e estado de conservación segundo os criterios
establecidos no RD 1492/2011 RVLS, ás superficies construídas existentes.
CUSTES INDEMNIZACIÓNS AR I-01 BARRIO DO CURA
Número
parcela

Enderezo
rúa

nº

Ref . Catastral Superficie edificada Antiguidade
polígono parc Principal C.Auxil Constr. Ref.

Estado
conserv.

Coef.
deprec.

Usos
ed.principal

2

Sa nta Ma rta

36

24620

57

643,7

1943 2010

norma l

0,0491

vi venda

3

Sa nta Ma rta

40

24620

58

363,5

1936

norma l

1,0000

dotaci ona l

4

Sa nta Ma rta

40

24620

95

1.600,0

2005

cons trucc.

0,2178

cons trucc.

6

Ba rri o do Cura

36

24620

30

85,0

3,0

1915

rui na

1,0000

ba l ei ro

144,0

101,6

1900

regul a r

1,0000

vi venda

50,4

1930

regul a r

0,8411

ga ra xe-a l m.

1938 1984

norma l

0,2363

vi venda

9

Pobl a dores

82

24620

21

10

Pobl a dores

80

24620

20

12

Pobl a dores

78

24620

19

144,0

13

Pobl a dores

76

24620

16

183,0

1890

rui na

1,0000

ba l ei ro

14

Pobl a dores

74

24620

17

48,0

1890

rui na

1,0000

ba l ei ro

15

Pobl a dores

74

24620

17

56,0

1890

norma l

1,0000

vi venda

47

Sa nta Ma rta

28

24620

32

67,0

3,0

1850

rui na

1,0000

ba l ei ro

48

Sa nta Ma rta

34

24620

31

39,0

20,0

1915

rui na

1,0000

ba l ei ro

49

Sa nta Ma rta

32

24620

56

36,6

1850

rui na

1,0000

ba l ei ro

50

Sa nta Ma rta

30

24620

55

38,9

1850

rui na

1,0000

ba l ei ro

TOTAL INDEMNIZACIÓNS

141,0

Valor (€)
Indemnización
504.962
275.334

1.762
114.418

896.476

De acordo co anterior, os custos das indemnizacións das edificacións para demoler como
consecuencia da actuación no ámbito de solo urbano non consolidado AR I-01 estímase en
896.476 euros.
11
Data sinatura: 28/10/2019 CSV: 26EHC4-C83D8H-2F8C29-BC6GPL-JUX396-HE Verificable en www.vigo.org/csv APROBACION INICIAL PLENO 8/10/19

ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN ESTUDO ECONÓMICO FINANCEIRO E MEMORIA DE SOSTIBILIDADE ECONÓMICA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DO CONCELLO DE VIGO
PARA A REORDENACIÓN DO ÁMBITO DO BARRIO DO CURA
Documento para Aprobación Inicial . Marzo 2019

Nesta cantidade non se ten en conta a indemnización da dotación pública (gardería infantil)
existente no ámbito, toda vez que o custe da súa reposición xa está contemplada como carga de
urbanización do polígono.

2.3.6.-

Custos de xestión e tramitación.

Tamén se han de ter en conta dentro dos custos de urbanización, de acordo co disposto nos
artigo 256 RLSG os gastos de xestión honorarios profesionais (elaboración dos instrumentos de
planeamento de desenvolvemento e de execución do planeamento, honorarios da dirección
técnica das obras de urbanización...) e os orixinados, en xeral, pola xestión xurídica e técnica da
actuación, así como os derivados da tramitación administrativa dos amentados instrumentos,
incluíndo as publicacións e taxas correspondentes, e os derivados de actuacións notariais e
rexistrais.
Ditos custos estímanse nun 12% do total do importe das obras de urbanización, polo que o seu
importe estímase na cantidade dun CINCO CENTOS SESENTA E SEIS MIL SETECENTOS
CUARENTA E SEIS EUROS (566.746 €).

2.3.7.SUNC

Resumo dos custes de urbanización do ámbito de SUNC.
RESUMO CUSTES URBANIZACIÓN AR I-01 BARRIO DO CURA
CAPÍTULO / UNIDADE

A
B

TOTAL CUSTES OBRAS DE URBANIZACIÓN
TOTAL INDEMNIZACIÓNS
TOTAL CUSTES DE XESTIÓN
TOTAL OBTENCIÓN SOLO ACTUACIÓNS VINCULADAS E REPOSICIÓN

TOTAL CUSTES DE URBANIZACIÓN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

€
4.722.880
896.476
566.746
157.335

6.343.437

O total dos custes de urbanización da operación de reforma interior prevista no ámbito de solo
urbano non consolidado AR I-01 BARRIO DO CURA ascende á cantidade de SEIS MILLÓNS
TRESCENTOS CUARENTA E TRES MIL CATROCENTOS TRINTA E SETE EUROS (6.343.437 €),
cuantificación total dos gastos de urbanización e de implantación de servizos urbanos derivados
da presente MP, incluído o cálculo estimativo e indemnizacións e de obtención do solo das
actuacións vinculadas en solo urbano. Non sen considera o IVE.

2.4.-

VIABILIDADE ECONÓMICA DAS CARGAS DE URBANIZACIÓN.

A repercusión do custe da urbanización do ámbito sobre a superficie dos terreos con dereito a
aproveitamento (11.314 m2) da área de repartición en solo urbano non consolidado, é de
560,67 € por cada metro cadrado de solo.
Traducindo os custes de urbanización do ámbito en termos de repercusión sobre a
edificabilidade resultante os valores redúcense ata os 376,35 € por cada metro de teito
edificable. Valores que, sen poder consideralos extraordinarios en actuacións de esta natureza
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en ámbitos de centralidade como o presente, resultan valores de urbanización moi altos en
relación cos rangos habituais en actuacións de transformación do solo.
Así, sen que nun primeiro momento se poda considerar que as cargas de urbanización
comprometan a viabilidade da actuación, podería chegar a ser oportuno considerar formulas de
colaboración das administracións, nomeadamente da administración municipal, na procura de
garantir un reparto de cargas equilibrado no proceso de recuperación desta parte tan sensible
da cidade.
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3.- MEMORIA DE SOSTIBILIDADE ECONÓMICA
3.1.-

INTRODUCIÓN

O Texto Refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana ( RDL 7/2015), establece as bases
económicas e medioambientais do réxime xurídico, valoración e responsabilidade patrimonial
das Administracións Públicas en materia de solo, e fixa as condición básicas para a igualdade
no exercicio dos dereitos e no cumprimento dos deberes constitucionais, relacionados co solo e
para un desenvolvemento sustentable, competitivo e eficiente do medio urbano, mediante o
impulso e o fomento das actuacións que conducen á rehabilitación dos edificios e á
rexeneración e renovación dos tecidos urbanos existentes, cando sexan necesarias para asegurar
aos cidadáns unha adecuada calidade de vida e a efectividade do seu dereito para gozar dunha
vivenda digna e adecuada.
O artigo 22.4 relativo á avaliación e seguimento da sustentabilidade do desenvolvemento
urbano, e á garantía da viabilidade técnica e económica das actuacións sobre o medio urbano,
establece:
“A documentación dos instrumentos de ordenación das actuacións de transformación
urbanística deberá incluír un informe ou memoria de sostibilidade económica, no que se
ponderará, en particular, o impacto da actuación nas Facendas Públicas afectadas pola
implantación e o mantemento das infraestruturas necesarias ou a posta en marcha e a
prestación dos servizos resultantes, así como a suficiencia e adecuación do solo destinado a
usos produtivos.”
A obriga de incluír o Informe ou memoria de sostibilidade económica entre a documentación
básica do planeamento xeral recóllese, así mesmo, nos artigos 58 LSG e 143.5 RLSG.
Dando cumprimento ás amentadas disposicións legais, redáctase a presente memoria de
sostibilidade económica da actuación urbanística prevista na Modificación do PXOU do concello
de Vigo para a reordenación do ámbito do Barrio do Cura.
En relación á suficiencia e adecuación do solo destinado a usos produtivos, e dentro do contexto
do limitado alcance da MP ao respecto, no apartado 1.10.5 da memoria da MP analízase o
escenario socioeconómico do Concello e a súa área de influencia, e no apartado 2.4.3
xustifícase a conveniencia da integración no núcleo urbano de actividades económicas
orientadas á satisfacción de necesidades da poboación e plenamente compatibles co entorno
residencial no que se integra de xeito que se favorezan a concentración e a diversificación das
actividades urbanas no contorno do Casco Vello para fortalecer o seu papel como referente
urbano e potenciar a súa actividade económica e a súa atractividade.
Polo tanto, o presente estudo centrarase na avaliación do impacto económico e financeiro que
para a Facenda Local do Concello de Vigo ten a transformación urbanística derivada do
desenvolvemento das actuacións previstas na MP, especialmente no referido ao ámbito de solo
urbano non consolidado (AR I-01 BARRIO DO CURA) delimitado na mesma, analizando os
custos de mantemento, a posta en marcha e a prestación dos servizos públicos resultantes, así
como a estimación da contía económica dos ingresos municipais derivados dos tributos locais.
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A diferenza entre os gastos que o Concello deberá asumir e os ingresos que percibirá como
consecuencia da nova actuación de urbanización, determinará a sostibilidade económica da
mencionada

actuación

urbanística

a

longo

prazo.

Trátase, en

definitiva,

de

evitar

desenvolvementos urbanísticos que sexan o día de mañá de difícil, por non dicir imposible,
asunción e mantemento pola Administración Pública local.
A coherencia do planeamento municipal debe de estar amparada pola programación dos
desenvolvementos urbanísticos, así como pola viabilidade e sostibilidade dos mesmos, tanto
dende o punto de vista técnico como económico.
A estimación dos ingresos e gastos futuros parte da situación actual da facenda municipal con
tal de asegurar, polo menos, o mesmo estándar de servizos e a mesma presión fiscal, se ben o
concello ten capacidade para modificalos en función das necesidades e da súa propia política
municipal.

3.2.-

ACTUACIÓN OBXECTO DE ANÁLISE

A actuación obxecto de análise é a ordenación proposta na Modificación do PXOU do concello
de Vigo para a reordenación do ámbito do Barrio do Cura, que responde aos seguintes
obxectivos e criterios de ordenación:


Remate da trama urbana dando continuidade ao Paseo de Alfonso XII, posibilitando a
integración e comunicación transversal coas cotas máis baixas.



Ampliación do sistema viario de conexión entre as rúas Pí y Margall e Torrecedeira,
principalmente, nas Rúas Llorente e Santa Marta. Apertura dunha rúa de conexión directa
entre a rúa Torrecedeira e a rúa Poboadores no Casco Vello.



Consecución de espazos libres e zonas verdes de centralidade, novas dotacións e
equipamentos.



Disposición da edificación de forma que permita a creación de espazos públicos de
entidade propia coa escala e relación correspondentes.



Provisión de medidas que melloren as transversalidades, principalmente, a través de
espazos e construcións, mesmo con elevadores mecánicos que desde o Berbés conduzan
ao interior do ámbito.

Os parámetros básicos da ordenación proposta resúmense no seguinte cadro:
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CADRO RESUMO DA ORDENACIÓN

Superficie delimitada

(m2 s)

SUC

SUNC
AR I-01

TOTAL
23.706

11.310

12.395

Superficie dotacións existentes que se manteñen

2.870

1.081

3.951

Superficie con dereito de aproveitamento

8.441

11.314

19.755

1.754

5.809

7.563

3.513

3.513

Superficies destinadas a dotacións locais

(m2 s)

Zonas verdes e espazos libres públicos
Outras zonas verdes e espazos libres públicos non computables
Equipamentos públicos

72

315

387

751

1.700

2.451

Outros equipamentos públicos non computables (en complexo inmobiliario)
Sup. viario de nova creación / ampliación existente

210

210

931

281

1.212

Cesións de uso de superficie (non computables)

(m2 s)

3.081

2.384

5.465

Superficies destinadas a usos lucrativos

(m2 s)

6.554

4.799

11.353

APROVEITAMENTOS LUCRATIVOS

(m2 t)

38.925

16.855

55.780

Uso residencial (vivenda colectiva)

28.171

11.800

39.971

Uso Terciario e outros usos compatibles co residencial

10.754

5.055

15.809

SOLO URBANO CONSOLIDADO

38.925

38.925

Uso Residencial máximo

28.171

28.171

Outros usos compatibles

10.754

SOLO URBANO NON CONSOLIDADO AR I-01 BARRIO DO CURA

16.855

16.855

Uso Residencial máximo

11.800

11.800

Outros usos compatibles

5.055

5.055

As principais magnitudes que interveñen na posterior análise da sostibilidade económica da
actuación son as seguintes:
•

Superficie edificable:
-

Residencial colectivo libre (SUC):

-

Residencial colectivo libre (SUNC):

9.912 m²c.

-

Residencial colectivo Viv. Protexida (SUC):

1.652 m²c.

-

Residencial colectivo Viv. Protexida (SUNC):

1.888 m²c.

-

Terciario / outros usos (SUC):

-

Terciario / outros usos (SUNC):
TOTAL:

•

26.519 m²c.

10.754 m²c.
5.055 m²c.
55.780 m²c.

Nº estimado de vivendas:
-

Residencial colectivo libre (SUC):

-

Residencial colectivo libre (SUNC):

99 viv.

-

Residencial colectivo Viv. Protexida (SUC):

17 viv.

-

Residencial colectivo Viv. Protexida (SUNC):

19 viv.

TOTAL:

265 viv.

391 viv.
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•

Nº estimado de habitantes:
-

Número medio de membros por fogar: 2,50 (Segundo os datos da "Encuesta
Continua de Hogares" do ano 2018: INE abril 2019)

•

Habitantes : 391 viv x 2,50 hab/viv = 978

Nº de prazas aparcamento (segundo as esixencias mínimas normativas):
-

Residencial Colectivo :

600 prazas.

-

Terciario Comercial / outros usos :

237 prazas.

-

Aparcamento público

300 prazas

TOTAL:
•

•

1.137 prazas.

Superficie estimada de garaxe:
-

837 prazas x 25 m²c/praza = 20.925 m²c.

-

300 prazas x 25 m²c/praza =

7.500 m²c.

Nº estimado de vehículos:
-

587 (supoñendo 1,5 vehículos/viv.).
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3.3.-

ORZAMENTOS MUNICIPAIS

O comportamento económico da Facenda Local analizado neste estudo faise a partir dos datos
das liquidación dos orzamentos municipais dos tres últimos tres exercicios liquidados: 2015,
2016 e 2017, a partir dos que se establece o contexto do desenvolvemento urbanístico de Vigo.
Os ingresos municipais no Concello de Vigo, como en todos os municipios, realízase polos
seguintes capítulos:
1. Impostos directos: son aqueles que gravan o contribuínte e son satisfeitos por estes de
forma directa, é dicir, de forma persoal.
2. Impostos indirectos: son os que se pagan a través dunha entidade ou persoa interposta
que despois o repercute como custo no prezo do produto.
3. Taxas e outros ingresos: inclúe taxas, licenzas e outros impostos por sancións ou por a
cantidade legal satisfeita polas compañías subministradoras de servizos (electricidade,
gas, etc.).
4. Transferencias correntes: son os ingresos que o municipio recibe doutras administracións
ben sexa pola participación en tributos do Estado, en virtude de convenios coa
Comunidade Autónoma pola prestación delegada de determinados servizos, así como
patrocinios, doazóns ou convenios con entidades privadas.
5. Ingresos patrimoniais: son os procedentes da xestión do patrimonio público municipal
como concesións administrativas, beneficios de empresas públicas, intereses en contas,
etc.
6. Alleamento de investimentos reais: son os ingresos pola venda de bens patrimoniais.
7. Transferencias de capital: equivalente ao capitulo 4 pero referido a ingresos de capital
que o concello recada doutras administracións para a construción de edificios, viario,
obras de infraestrutura, etc.
8. Variación de activos financeiros: son os remanentes de ingresos de exercicios anteriores.
9. Variación de pasivos financeiros: reflexa o que o concello conta ingresar por operacións
de crédito.
Da mesma maneira que os ingresos, os gastos municipais tamén se desagregan en capítulos
que son común para todas as administración locais:
1. Gastos de persoal: recolle todos os gastos de persoal (laboral e funcionario), incluíndo
os gastos asociados como seguridade social, formación e fondos sociais.
2. Compras correntes: inclúe os gastos por alugueres, subministracións (electricidade, gas,
carburante etc.), así como os contratos por prestación de servizos como estudios e
traballos técnicos.
3. Gastos financeiros: inclúe os intereses por empréstitos e os gastos bancarios.
4. Transferencias correntes: refírese ás subvencións que o concello outorga a entidades ou
particulares, así como as axudas sociais e a cooperación ao desenvolvemento.
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5. Fondo de continxencia: novidade introducida pola LGEP. A dotación deste Fondo debe
realizarse, dentro do límite de gasto non financeiro fixado, por un importe equivalente
ao 2% do mesmo, co que han de atenderse as necesidades de carácter non discrecional
e non previstas no momento inicial que poidan presentarse durante o ano.
6. Investimentos reais: esta partida reflicte os investimentos reais do concello.
7. Transferencias de capital: cantidades que o Concello transfire a outras entidades para
desenvolver investimentos, nos que o Concello colabora cunha achega económica.
8. Activos financeiros: gasto en adquisición de activos financeiros (títulos, valores,
concesión de préstamos, incluíndo os anticipos e demais préstamos ao persoal) así
como a constitución de depósitos e fianzas que lles sexan esixidas ao concello.
9. Pasivos financeiros: correspóndese co pago da amortización dos préstamos ou créditos
solicitados.
De acordo con esta estrutura, os ingresos e os gastos dos orzamentos liquidados
correspondentes aos exercicios 2015, 2016, e 2017 do Concello de Vigo, son os que se
resumen nos seguintes cadros:
CADRO DE INGRESOS:
CADRO 1 ORZAMENTOS LIQUIDADOS 2015-2017 - INGRESOS
2015
C.CONC. DESCRICIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PREVISIÓNS DEREITOS
DEFINITIVAS RECOÑECIDOS
NETOS

Impuestos directos.
Impuestos indirectos.
Tasas, precios
públicos y otros
Transferencia
corrientes.
Ingresos
patrimoniales.
Enajenación de
inversiones reales.
Transferencias
de
capital.
Activos financieros.
Pasivos financieros.
Total Xen.:

102.241,34
6.501,12
36.514,16
72.342,21
3.180,00
0,00
4.659,99
28.734,29
0,00
254.173,09

(miles de euros)

2016
RECAUDACIÓN
NETA

108.515,16
8.308,95
39.272,90
74.506,07
2.117,17
0,00
4.370,13
450,00
0,00
237.540,37

95.724,25
8.203,87
34.326,20
74.014,80
1.934,34
0,00
0,00
106,70
0,00
214.310,16

PREVISIÓNS DEREITOS
DEFINITIVAS RECOÑECIDOS
NETOS
103.831,65
7.709,71
38.761,29
74.736,97
2.251,80
0,00
270,26
1.925,26
23.989,16
253.476,11

2017
RECAUDACIÓN
NETA

112.080,27
8.209,39
42.015,42
75.795,21
1.949,41
0,00
327,48
1.001,45
456,30
241.834,93

98.456,28
8.118,18
36.468,78
75.476,33
1.867,29
0,00
327,48
334,65
97,53
221.146,51

PREVISIÓNS DEREITOS
DEFINITIVAS RECOÑECIDOS
NETOS
105.386,18
7.871,80
38.642,44
77.253,23
2.227,51
2.518,84
2.023,10
32.342,44
0,00
268.265,54

111.060,77
8.530,81
45.115,68
75.778,61
1.779,21
2.402,66
3.054,01
426,00
0,00
248.147,75

RECAUDACIÓN
NETA
100.330,25
8.405,66
36.691,60
74.937,26
1.698,13
2.402,66
1.714,18
104,11
0,00
226.283,86

Cadro 1: Orzamentos liquidados dos tres anos considerados (2015,2016 e 2017). INGRESOS
Fte. Elaboración propia sobre datos do concello de Vigo

CADRO DE GASTOS:
CADRO 2 ORZAMENTOS LIQUIDADOS 2015-2017 - GASTOS
2015
C.CONC.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRICIÓN

CRÉDITOS OBRIGAS REC
DEFINITIVOS
NETAS

GASTOS DE PERSOAL.
GASTOS CORRENTES
GASTOS FINANCIEROS.
TRANSFERENCIAS
FONDO DE
INVERSIONS REAIS.
TRNSF. DE CAPITAL.
ACTIVOS FINANCIEROS.
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL:

60.225,12
113.986,84
1.063,72
38.846,96
200,00
21.187,79
685,06
601,00
16.794,56
253.591,05

56.435,11
106.755,57
121,75
37.301,46
0,00
11.984,27
444,22
450,00
16.794,56
230.286,96

(miles de euros)

2016
PAGAMENT.

56.409,12
98.653,35
107,40
35.738,08
0,00
8.805,04
316,10
423,00
14.642,52
215.094,60

CRÉDITOS OBRIGAS REC
DEFINITIVOS
NETAS

68.140,31
120.198,94
185,32
27.162,85
600,00
24.267,96
2.318,62
671,00
9.931,10
253.476,11

64.290,31
112.880,32
19,77
26.293,16
0,00
17.127,15
869,17
456,30
9.931,10
231.867,27

2017
PAGAMENT.

64.217,88
111.145,27
19,77
25.826,40
0,00
7.282,51
605,15
456,30
9.931,10
219.484,39

CRÉDITOS OBRIGAS REC
DEFINITIVOS
NETAS

68.994,52
124.803,06
7,03
27.711,62
600,00
43.470,83
2.005,62
672,86
0,00
268.265,54

62.172,06
115.279,97
0,00
26.534,88
0,00
22.355,22
553,79
426,62
0,00
227.322,54

PAGAMENT.

62.145,64
105.860,70
0,00
24.561,63
0,00
18.752,29
433,85
408,62
0,00
212.162,73

Cadro 2: Orzamentos liquidados dos tres anos considerados (2015,2016 e 2017). GASTOS
Fte. Elaboración propia sobre datos do concello de Vigo
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INGRESOS (miles de euros)
ANOS

INICIAIS

DEFINITIVOS

DER. REC.
NETAS

RECADACION
NETA

% s/Prev. Def

% s/Der.Rec

2015
2016
2017

218.308,71
225.930,98
233.094,59

253.591,05
253.476,11
268.265,54

230.286,96
241.834,91
248.147,75

215.094,60
221.146,51
226.283,86

90,81
87,24
84,34

93,40
91,44
91,18

INICIAIS

DEFINITIVOS

OBR. REC.
NETAS

PAGAMENT

% s/Cred. Def

% s/Obr.Rec

218.308,71
225.930,98
233.094,59

255.591,05
253.476,11
268.265,54

253.591,05
219.484,39
227.322,54

215.094,60
205.038,78
212.162,73

84,98
86,60
79,07

93,40
93,12
93,33

GASTOS (miles de euros)

2015
2016
2017

Cadro 3. Liquidación do total do estado de ingresos e de gastos para os anos 2015, 2016 e 2017.
Fte. Elaboración propia sobre datos do concello de Vigo.

Como é doado observar á vista do cadro Resumo de ingresos e gastos totais para os últimos
anos, tense producido un incremento orzamentario continuado dende o ano 2015 ao ano 2017
do 6,77 % no que ten para as previsións iniciais nas que se cadraban as contas. No que
respecta ao Ingresos definitivos o incremento porcentual no período foi algo menor, do 4,94%.
Os ingresos definitivos medraron un 5,78% No que respecta ás obrigas recoñecidas , porén,
prodúcese un descenso no período do 10% no que atinxe aos gastos, mentres que os ingresos
medraron un 7,75%
No que respecta ao nivel de pagamento dos gastos, aínda sendo alto para todos os anos do
período prodúcese un descenso na porcentaxe de pagos verbo dos orzamentos definitivos, pero
non así verbo das obrigas recoñecidas. O Concello de Vigo, evidentemente, é un bo pagador.
No que fai á evolución dos cobros, ou sexa da recadación entre as previsión dos orzamentos
definitivos e a recadación real, o nivel de cumprimento descende en termos porcentuais no
período. Pero non tanto no que respecta á comparación entre a recadación real e a das obrigas
recoñecidas, que pasou do 93,40 % en 2015 ao 91,18 % no 2017.
Os ingresos máis relevantes, cousa relativamente xeral para un concello como o de Vigo, son os
que dependen directamente da economía viguesa; ou sexa, os impostos directos, os indirectos,
as taxas e outros ingresos, e en menor medida o alleamento de bens patrimoniais. É de salientar
que a diminución deste tipo de ingresos é máis acusada (en termos porcentuais) nos impostos
indirectos que nos directos. A relación entre os ingresos dos tres primeiros capítulos (Impostos
directos, impostos indirectos e taxas) con respecto ao cuarto é manifestamente superior aos
primeiros, porque representan en 2017 o 66% do total dos dereitos recoñecidos nos ingresos,
fronte ao 30% do capítulo 4 de transferencias correntes. É de salientar tamén como se rebaixan
nos anos 2016 e 2017 os ingresos do capítulo referido a ingresos por operacións de crédito que
para o último ano dos considerados só supón o 10% do que supuxo en 2015. En todo caso o
que se evidencia nestes anos é una racionalización orzamentaria tamén verbo dos ingresos.
No que atinxe ao comportamento dos gastos habería que salientar o comportamento case
uniforme na contención dos gastos de persoal que se sitúan nun intervalo de entre 68 e 69 M€.
Non así a partida de gastos correntes en bens e servizos que pasa dos 107 aos 124 M€ entre
20
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2015 e 2017. Coas transferencias correntes sucede o contrario, pasan de 39,3 a 27,7 M€ no
período. E, por último cabe destacar o incremento máis que considerable que se produce nos
Investimentos Reais, que pasan duns cativos 4 M€ en 2015 a 24,2 en 2016 e a 43,7 M€ en
2017.
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3.4.-

VALORACIÓN DA SOSTIBILIDADE DA ACTUACIÓN

A sostibilidade da actuación verifícase mediante unha análise estática, comparando nun
momento puntual, os ingresos e gastos directos derivados da actuación urbanística que afectan
á facenda local. Se a diferenza entre os ingresos directos e os gastos directos da actuación é
positiva, a sostibilidade económica estará garantida.
A efectos de analizar o balance municipal fiscal, os novos ingresos e gastos clasifícanse por o
seu carácter sistemático no tempo, é dicir, regulares anuais, ou non sistemático, coincidindo o
cobro nun momento dado do tempo e, para cada un deles, nunha soa vez.
Respecto dos ingresos, a nova actuación residencial vai supoñer un incremento dos ingresos
municipais a través dos impostos sobre os bens inmobles e outros ingresos que dependen da
circulación de vehículos e das actividades que se vaian desenvolvendo no ámbito de actuación.
Por outra banda, facilita a consecución de novo patrimonio municipal como consecuencia das
cesións de aproveitamento legalmente establecidas no ámbito do solo urbano non consolidado.
En relación aos gastos que xera a actuación, inclúese o custo do mantemento das infraestruturas
como viario, iluminación pública, redes de auga e saneamento, tráfico e sinalización; así como
o custo de implantación dos servizos públicos de limpeza, seguridade, protección civil e
transporte.

3.4.1.-

VALORACIÓN DE INGRESOS:

3.4.1.1.-

Estimación de ingresos regulares

- Imposto sobre Bens Inmobles ( IBI )
1.

Coeficientes e valores de aplicación:
0,901% do Valor Catastral.
No ano 2018 se aproba pola Axencia Tributaria a adopción de coeficientes de
actualización dos valores catastrais a aplicar polos concellos en función do último ano no
que se revisaran eses valores. Ao concello de Vigo lle corresponde un coeficiente de
actualización de 1,04 (coeficiente aplicable a todos os concellos que fixesen esa última
revisión entre os anos 1986 e 2000)
Valor Catastral por uso (promediados na zona):

2.

-

Residencial:

358,40 €/m²c x 1,04 = 372,74

-

Comercial:

453,10 €/m²c x 1,04 = 471,24

-

Dot. Privado:

358,40 €/m²c x 1,04 = 372,74

-

Garaxe:

156,00 €/m²c x 1,04 = 162,24

Criterio de aplicación
Aplícanse os valores catastrais correspondentes a esta zona ás superficies construídas
previstas de cada un dos usos pormenorizados contemplados na MP.
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3.

Estimación de ingresos por IBI:
Valor Cat. Residencial: 39.971 m2c x 372,74 €/m2c =

14.898.884 €

Valor Cat. Comercial:

15.809 m²c x 471,24 €/m²c. =

7.449.715 €

Valor Cat. garaxes:

28.425 m²c x 162,40 €/m²c. =

4.616.220 €

TOTAL Valor Catastral

26.964.819 €

IBI anual: 26.964.819 € x 0,00901 = 242.953 €
- Imposto de circulación de vehículos de tracción mecánica ( IVTM )
1.

Coeficientes e valores de aplicación:
136,90 €/vehículo (Turismo clase A.3 de 12 a 15,99 cabalos fiscais)

2.

Criterio de aplicación
Pártese dunha estimación dun número de vehículos correspondentes aos residentes no
ámbito, e, polo tanto, os ingresos xerados por este concepto. A estes efectos tamén se
estima un ratio de 1,5 vehículos por vivenda.
391 vivendas x 1,5 vehículos/viv = 587 vehículos

3.

Estimación de ingresos por IVTM
IVTM anual: 587 vehículos x 136,90 €/veh. = 80.292 €

- Taxas de entradas de vehículos (TEV)
1.

Coeficientes e valores de aplicación
-

Viv. colectiva, garaxes de 51 a 75 prazas de aparcamento:

660,90 €

-

Establecementos comerciais de máis de 200 prazas:

2.705,45 €

-

Aparcamento público de máis de 200 prazas:

2.705,45 €

Estimacións para rúa de categoría 2ª por cada entrada/saída de 4 metros.
2.

Criterio de aplicación
Estímase unha entrada de 4 m. por cada 75 prazas nos garaxes de vivendas colectivas.
587 / 75 = 7,82 => 8 entradas/saídas de vehículos
Estímanse dúas entradas e dúas saídas de 4 m. para o aparcamento comercial e para o
aparcamento público.

3.

Estimación de ingresos por TEV
TEV anual: 8 x 660,90 € + (2+2) x 2.705,45 €

= 16.109 €
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3.4.1.2.-

Estimación de ingresos non regulares

- Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( ICIO )
1.

Coeficientes e valores de aplicación:
3,5% P.E.M., segundo módulo e coeficientes do Colexio de Arquitectos de Galicia.
Módulo básico: 550,60 €/m2c (resultante de aplicar ao módulo de 2009 o Índice do coste
de construción do Mº de Fomento 1,058842).
-

Coeficiente xeográfico:

1,0

-

Coeficiente tipolóxico:

1,0 (vivenda colectiva)

-

Coeficiente de uso:
Vivenda libre:

1,1

Vivenda protexida:

1,0

Módulo garaxe: 0,4 x Módulo Básico
2.

Criterio de aplicación
A ordenación proposta contempla unha edificabilidade de 39.045,45 m² de teito
residencial dos que 27.722,11 m² corresponden a vivenda colectiva libre, e 11.323,34 a
vivenda colectiva protexida. Prevese a máis unha edificabilidade de 13.945 m² de teito de
uso terciario comercial e oficinas, e 2.789 m² de teito de uso dotacional privado.
Estímanse a máis diso nuns 34.110 m² a superficie de garaxe-aparcamento necesaria
para cubrir as dotacións esixidas polo planeamento.
A estimación dos ingresos municipais en concepto de liquidación do ICIO das
construcións derivadas desta actuación realizase
aplicación do imposto, é dicir,

a partir da estimación da base de

do orzamento de execución material das obras de

edificación a realizar aplicando os módulos do COAG sobre as superficies de teito
edificable ordenados pola MP.
3.

Estimación de ingresos por ICIO
P.E.M. Res Col LIBRE:

36.431 m²c x 550,60 €/m²c x 1 x 1,1

P.E.M. Res Col VPA. :

3.540 m²c x 550,60 €/ m²c x 1 x 1

=

1.949.124 €

P.E.M. Terciario :

15.809 m²c x 550,60 €/ m²c x 1 x 1,1 =

9.574.879 €

P.E.M. Garaxe :

28.425 m²c x 550,60 €/ m²c x 0,4

6.260.322 €

P.E.M. TOTAL

= 22.064.799 €

=

= 39.849.124 €

ICIO: (39.849.124– 50% 1.949.124) x 0,035 = 1.360.610 €
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- Imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana
1.

2.

Coeficientes e valores de aplicación
-

3,40 €/m²c vivenda nova

-

4.65 €/m²c local

-

3,40 €/m²c dotacional privado

Criterio de aplicación
Utilízanse valores unitarios medios estimados por uso.

3.

Estimación de ingresos por Imposto sobre incremento do valor dos terreos
-

Residencial:

39.971 m²c x 3,40 €/m²c. =

135.901 €

-

Comercial:

15.809 m²c x 4,65 €/m²c. =

73.512 €

Imposto s/ incremento do valor dos terreos = 209.413 €
- Taxa por primeira ocupación
1.

Coeficientes e valores de aplicación
-

Vivenda colectiva e apartamentos:

13,80 €/unidade

-

Garaxe aparcamento:

13,50 €/planta de aparcamento

-

Comercial:

1,75 €/10 m²c ata 500 m²c superficie
0,40 €/m²c

2.

exceso

Criterio de aplicación
Aplícanse os valores correspondentes a vivendas estimando 1 viv/100 m²c, e se estiman
18 (9x2) plantas de aparcamento dos diferentes bloques residenciais, 2 plantas de
aparcamento para usos comerciais e 2 plantas de aparcamento público. As taxas
correspondentes a superficies comerciais aplícanse ao conxunto da superficie. As
correspondentes a usos dotacionais privados asimílanse aos usos comerciais.

3.

Estimación de ingresos por taxas de primeira ocupación
-

Residencial:

390 viv. x 13,80 €/viv.

=

5.382 €

-

Comercial:

500 x 0,175 + 15.309 x 0,4 = 6.211 €

-

Aparcamento: 2 plantas x 13,50 €

=

TOTAL Taxas Primeira Ocupación

= 11.890 €

297 €
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3.4.1.3.-

Outros ingresos periódicos e non periódicos

Estes ingresos teñen, para os efectos da memoria de sostibilidade un tratamento específico xa
que supoñen un recurso oneroso para o Concello de Vigo. Nos tres casos que seguen os custos
de realización dos servizos correspondentes y/o das tarefas de vixilancia e de xestión son
superiores aos ingresos xerados por estes conceptos. En tanto que ingresos por conceptos
concretos son, ou teñen a consideración de negativos.
- Taxas de Recollida de Lixo e polo abastecemento de auga
Estes ingresos considéranse como menores gastos regulares á hora de facer as estimacións dos
custos derivados da prestación dos servizos financiados parcialmente mediante o establecemento
dunha taxa.
- Taxa de licenza de obras
Esta taxa ten un coeficiente aplicable do 0,95% sobre o Orzamento de Execución Material das
obras:
TOTAL por Taxa de licencia de obras: 0,0095 x 39.849.124 = 378.567 €
Porén esta taxa tamén resulta onerosa para a Facenda Local. Segundo os datos da liquidación
do ano 2018 e o informe técnico-económico incorporado no expediente 2312-500 con motivo
da modificación da ordenanza reguladora da Taxa, esta taxa é deficitaria cubrindo o importe
recadado no exercicio 2018 unicamente o 38,67% do custo derivado da prestación do servizo.
Tomando esta cifra como base pódese estimas que a taxa será onerosa para o concello nun
61,33%, o que supón outro "ingreso negativo", en este caso de unha soa vez.
Tendo en conta a ordenanza fiscal nº 50 do concello de Vigo para o 2019 este custo adicional
se calcula do seguinte xeito::
CUSTE licencias de obras: -0,0095 x 39.849.124 x 0,6133 =

3.4.2.-

-232.174,94 €

VALORACIÓN DE CUSTOS:

- Custos de prestación de servizos públicos básicos
Realízase una estimación global do maior gasto que deberá soportar a facenda municipal como
consecuencia do incremento dos custes dos servizos públicos básicos prestados polo concello
derivado da actuación (tráfico, estacionamento e mobilidade; pavimentación das vías públicas;
mantemento de zonas verdes; alumeado público; abastecemento e saneamento; recollida de
residuos e limpeza viaria). Para elo pártese da hipótese, ben razoable, de que os gastos anuais
por habitante dos novos residentes no ámbito do PERI han ser semellantes aos da media de toda
a cidade. Para a estimación do actual custe por habitante da prestación dos amentados servizos
pártese dos últimos datos sobre o custo efectivo dos servizos calculados e remitidos polo
Concello de Vigo ao Ministerio de Facenda conforme á Orde HAP/2075/2014, pala que se
establecen os criterios de cálculo do custo efectivo dos servizos prestados palas entidades locais,
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partindo dos datos contidos na liquidación do orzamento xeral, e das cantas anuais aprobadas
correspondentes ao exercicio 2017.
Conforme aos amentados datos, os gastos regulares netos de taxas, e dicir, unha vez
descontados os ingresos derivados de prestacións de servizos financiados parcialmente mediante
taxa, por habitante resultan ser:
Servizos esenciais

Custo unitario
€/hab

Autofinanc. Taxa
%

Custo neto unitario
€/hab

37,17
12,31
59,94
24,73
24,84
149,51
83,72

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
88,00%
74,75%

37,17
12,31
59,94
24,73
24,84
17,94
21,14

Trá fi co es ta ci ona mento e mobi l i da de
Ma ntemento de vi a i s
Li mpeza vi a ri a
Al umea do públ i co
Ma ntemento zona s verdes
Aba s tecemento
Recol l i da res i duos

392,22

198,07

Aplicando este custe por habitante á poboación residente prevista para o ámbito da MP (978
habitantes), o incremento dos gastos recorrentes de mantemento de infraestruturas e
subministracións derivado da actuación estimase en:
198,07 €/hab x 978 hab = 193.713 €
Incremento dos custes de mantemento de infraestruturas e subministr.:

3.4.3.-

193.713 €/ano

RESUMO DE CUSTOS E INGRESOS:

Ingresos e gastos regulares ou periódicos

€/ano

Ingresos regulares ou periódicos
IBI
IVTM
Ta xa entra da vehícul os

339.354
242.953
80.292
16.109

Gastos ordinarios
Servi zos públ i cos bá s i cos

193.713
193.713

Superavit ordinario

145.641

Ingresos extraordinarios
ICIO (a no 1)
IIVTNU (a nos 2 e 3)
Ta xa l i cenza pri mei ra ocupa ci ón
Défi ci t taxa l i cenza de obra s (a no 2)
Superavit extraordinario

€
1.360.610
209.413
11.890
-232.175
1.349.738
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3.4.4.-

CONCLUSIÓNS:

Como se pode comprobar, a actuación proposta non só non comporta ningún elemento de risco
para a sostibilidade económica da Facenda Local, senón que contribúe a reforzala, xa que o
desenvolvemento da Modificación Puntual do PXOU no Barrio do Cura da lugar, segundo as
estimacións realizadas, a un resultado positivo no orzamento municipal de 145.641 €/ano,
(superávit ordinario) ademais dun resultado positivo adicional de 1.349.738 € no ano en que
corresponda (superávit extraordinario).
A máis deses datos económicos avaliables, enténdese que hai que ter en conta e considerar o
importante impacto positivo que para a Facenda Local suporán os ingresos patrimoniais
derivados da actuación correspondentes ás cesións, tanto no que se refire ao aproveitamento
urbanístico que legalmente corresponde á administración como as referidas ás novas dotacións
públicas, que neste caso adquiren especial relevancia ao incluír un aparcamento público de 300
prazas cuxo coste de execución por contrata ascende a 2.331.656 € e un edificio dotacional.
Aínda hai outros efectos positivos adicionais derivados da actuación que inciden na mellora da
sostibilidade económica e social da cidade, dunha banda o fortalecemento da necesaria
cohesión social a través da incorporación de vivenda acollida a calquera réxime de protección
(30 % do total residencial previsto no SUNC) e doutra, o impacto no emprego que supón a
actuación , tanto o de carácter temporal durante as obras de urbanización e edificación ámbito
(mobilización dun investimento de arredor dos 50 millóns de euros en obras) como de carácter
permanente, posibilitando a creación de novos postos de traballo vencellados aos usos terciarios
previstos, a probabilidade de que se establezan novas actividades económicas comerciais e de
servizos moi alta; e, tamén, a repercusión dos 15.809 metros cadrados destinados a usos
relacionados coas actividades económicas poderían supoñer respecto da xeración de emprego.
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