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A N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL
DO PERI IV-01 SAN ROQUE A 

(APR A-4-07) (EXPTE. 11804/411)

O Pleno do Concello de Vigo, en sesión ordinaria do
día vinte e seis de xullo de dous mil dez, adoptou
o seguinte acordo:

“Primeiro.—Estimar parcialmente as alegacións
núms. 2 e 3 presentadas por D. Arturo Ramírez Gon-
zález, en representación da Xunta de Compensación
do Polígono nº 2 da área de reparto 1 e da mercantil
“Raminosa, S.L.”, respectivamente, ó acordo de
aprobación inicla da “Modificación puntual do plan
especial de reforma interior PERI IV-01 S. Roque-
A”, no sentido de incluír expresamente no documen-
to os coeficientes de subponderación e a edificabili-
dade máxima permitida no Plan, desestimando
todas as demais alegacións.

Segundo.—Aprobar definitivamente a “Modifica-
ción 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 Muni-
cipal de Urbanismo e redactada polos servizos técni-
cos da Oficina de Planeamento-Xestión con data ou-
tubro de 2009, na que xa se inclúen as correccións de-
rivadas do trámite de información pública do
expediente, coas finalidades básicas de incorporar a
reserva de vivenda protexida que esixe a ficha do
PXOM (20% da edificabilidade residencial), localizar
as zonas de vivenda de protección nos polígonos pen-
dentes de desenvolvemento, reaxustar o número de
vivendas e as proporcións de usos residenciais e ter-
ciarios, reformular a delimitación da ordenación de-
tallada sobre a última cartografía dispoñible e corri-
xir o erro relativo á edificabilidade da zona de equi-
pamento sociocultural EQ-2.

Terceiro.—Publicar no DOG o acordo de aproba-
ción definitiva e no BOP de Pontevedra a normativa
do PERI que resulta modificada e as fichas corrixi-
das dos polígonos 1 e 2.

Cuarto.—Notificar, na forma prevista nos arts. 58
e 59 da LRX-PAC (L.30/1992), ós propietarios/ titu-
lares catastrais do ámbito e ós alegantes, con indica-
ción de que contra este acordo só caberá interpoñer
recurso contencioso-administrativo perante o Tribu-
nal Superior de Xustiza no prazo de dous meses con-
tado desde o día seguinte á súa notificación.

Quinto.—Comunicar este acordo de aprobación
definitiva á Secretaría xeral de Ordenación do terri-
torio e Urbanismo da Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Infraestructuras (CMATI) da Xunta
de Galicia, dándolle tamén traslado dunha copia au-
tenticada de dous exemplares do instrumento de
planeamento aprobado definitivamente con todos os
planos e documentos que o integran, debidamente
dilixenciados.”

NORMATIVA DO PERI QUE RESULTA MODIFICADA
E FICHAS CORRIXIDAS DOS POLÍGONOS 1 E 2

ANEXO 1.
MODIFICACIÓN DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA

INTERIOR PERI IV-01 SAN ROQUE A

As modificacións realizadas alteran ó PERI IV-01
SAN ROQUE A nos seguintes documentos, os cales
se redactan acontinuación sustituíndo ó documento
de orixe.

NORMATIVA DO PERI DE SAN ROQUE A (MEMORIA
XUSTIFICATIVA)

ARTIGO 1. FINS E OBXETIVOS

Páxina 30 da memoria xustificativa.

ARTIGO 10. CONDICIÓNS E DEFINICIÓNS

Páxina 32 da memoria xustificativa.

ARTIGO 11. CONDICIÓNS XERIAS DE VOLUME

11.1. Volume edificable.
Páxina 32 da memoria xustificativa.

ARTIGO 12. CONDICIÓNS DE USO

Páxina 33 da memoria xustificativa.

ARTIGO 13. CONDICIÓNS ESPECÍFICAS DE USO

Páxina 34 da memoria xustificativa.

ARTIGO 19. ORDENANZAS ESPECÍFICAS BL 
DA ÁREA DE REPARTO 1

19.1. Definición, tipoloxías e graos.
19.3. Alturas.
19.5. Condicións de uso.
19.7. Resto das condicións.
19.8. Condicións específicas da subzona BL1.
19.9. Condicións específicas da subzona BL2.
19.10. Condicións específicas da subzona BL3.
19.11 Cadro resumo das condición da zona BL.
Páxina 44-48 da memoria xustificativa.

ARTIGO 21. ORDENANZAS ESPECÍFICAS EQ 
DE EQUIPAMENTOS  

21.2. Condicións de volume
Páxina 51 da memoria xustificativa.
21.3. Edificabilidade, número de plantas e outras

condicións particularizadas de parcela ou edifica-
ción.

Páxina 51-52 da memoria xustificativa.
21.4 Condicións de uso
Páxina 52-53 da memoria xustificativa.

ARTIGO 32. ÁREAS DE REPARTO 
E APROVEITAMENTO TIPO

ARTIGO 33. PONDERACIÓN DE USOS

Páxina 65 da memoria xustificativa.
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ARTIGO 34. APROVEITAMENTO

ARTIGO 37. DENSIDADE

Páxina 66 da memoria xustificativa.

ARTIGO 39. FICHAS DE CARACTERÍSTICAS DOS

POLÍGONOS DELIMITADOS A EFECTOS DE

XESTIÓN

Páxina 67-70 da memoria xustificativa.

ARTIGO 1. FINS E OBXETIVOS

O Plan Especial de Reforma Interior do sector
IV-01 SAN ROQUE A ten como finalidade a regu-
lación polo miúdo dos usos do solo e a edificación
no seu ámbito de acordo coas previsións do Plan
Xeral de Ordenación Urbana de Vigo (no sucesivo
PXOU), e máis concretamente da Modificación
Puntual nº 23 do PXOU, aprobada definitivamente
o 29 de xullo de 2002 (Expediente 6527/411).

Son obxectivos do dito PERI os así especificados
na Ficha de características do PXOU e no epígrafe
1 da Memoria Xustificativa do mesmo. Segundo
dita ficha as ordenanzas a utilizar en solo urbano
consolidado serán a 1.1. e a 1.3. mentres que no
solo urbano non consolidado seguiranse os criterios
de ordenación da ficha.

Co obxecto da adaptación ás características da
ficha do APR A-4-07, estarase ao disposto nela e as
do PXOM vixente en aplicación da mesma.

ARTIGO 10. CONDICIÓNS E DEFINICIÓNS 

As condicións ás que se terán que axustar as
edificacións do ámbito do PERI IV-01 SAN
ROQUE A serán as que figuran no presente Plan,
definidas tanto gráfica como literalmente, comple-
mentadas se preciso fose, polas contidas na norma-
tiva do P.X.O.M. vixente.

Ós efectos normativos os termos que se utilizan
terán o significado que aos mesmos lle da a Norma-
tiva do PXOM citado.

ARTIGO 11. CONDICIÓNS XERIAS DE VOLUME

11.1. Volume edificable.

O volume máximo edificable no ámbito do PERI
será o resultante de aplicar a cada unha das parce-
las que se definen nos planos de ordenación as con-
dicións que se establecen nas ordenanzas que lles
son de aplicación, coas salvedades ou limitacións
que se establezan nas Áreas de Reparto e polígonos
nas que están incluídas.

Este volume máximo expresarase en m2 cons-
truíbles totais sobre rasante.

No caso das ordenanzas específicas do solo ur-
bano non consolidado, ou nas parcelas equipamen-
tais o volume máximo edificable por parcela repre-
sentarase directamente en m2 construíbles sobre
rasante.

A suma de todos os volumes permitidos por par-
cela  ou edificio (cando non se define parcela) será
o volume máximo edificable no PERI, que neste
caso é de  142.106 m2 construídos. (45.394 m2c en
solo urbano consolidado e 96.712 m2c en solo urba-
no non consolidado).

A totalidade da edificabilidade residencial en
solo urbano non consolidade ascende a 68.289 m2,
establecida na ficha APR 4-4-07.

Non computará como edificabilidade lucrativa a
que se aplique na edificación destinada a usos do-
tacionais públicos.

ARTIGO 12. CONDICIÓNS DE USO

A Ficha A-4-07 do PXOM en vigor establece o
Uso Residencial e as Ordenanzas de Referencia 3, 4,
6 e 7, pero as condicións e réxime de usos aplica-
bles neste Plan Especial de Reforma Interior serán
as redactadas a continuación e coincidentes coa
“Ordenanza 3. Edificacion en couzada cerrada” e
“Ordenanza 4. Edificación en aliñación de rúa”,  do
PXOM vixente.

As condicións e réxime de usos son:

1. Uso Característico: Residencial, Clase Viven-
da, Categoría 2ª.

2. Usos Compatibles no mesmo edificio: 

— Residencial Clase Residencia Categoría 3ª e
Categoría 1ª

— Terciario, Clase Hostaleiro: Categorías 1ª e
2ª, ocupando, entre ambas, unha superficie
inferior ó 30% do total.

— Terciario Xeral, Clase Comercio: Categorías
1ª, 2ª e 3ª, esta última non alimentaria, cal-
quera só en plantas Baixa e primeira ou en
sotos e semisotos vinculados á planta Baixa.

— Terciario Xeral, Clase Oficinas: Categoría: 6ª
en calquera planta asociada a vivenda. 

Categorías 7ª, 8ª e 9ª, calquera en plantas
Baixa e primeira, e zonas interiores onde non
poida desenvolverse unha vivenda exterior.

— Terciario Xeral, Clase Recreativo e Reunión:
Categoría 10ª, Tipos I a III, Categoría 11ª,
Tipos I e II, e Categoría 12, Tipos I, II e III,



20 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 167 — Martes 31 agosto 2010

calquera en plantas Baixa e primeira ou en
sotos e semisotos vinculados á planta Baixa.

— Dotacional, Clase Educación: Categorías 1ª,
6ª e 7ª calquera en plantas Baixa e primeira
ou en sotos e semisotos vinculados á planta
Baixa.

— Dotacional, Clase Sociocultural: Categorías
8ª e 9ª.

— Dotacional, Clase Asistencial: Categorías 10ª
e 11ª.

— Dotacional, Clase Sanitario: Categorías 12ª e
14ª, esta só en planta Baixa. 

— Dotacional, Clase Servizos públicos, Catego-
ría 15ª, agás incompatibilidade do uso espe-
cífico.

— Dotacional, Clase Administración Pública,
Categoría 16ª. 

As anteriores condicións de localización de
usos Dotacionais son de aplicación para as
de uso privado, podendo superar ditas limi-
tacións se son públicas.

— Dotacional, Clase Relixioso: Categoría 17ª,
plantas Baixa e primeira ou en sotos e semi-
sotos vinculados á planta Baixa.

— Dotacional, Clase Deportivo; Categoría 19ª,
plantas Baixa e primeira e zonas interiores
onde non poida desenvolverse unha vivenda
exterior.

— Industrial, Clase Industria Ordinaria: Cate-
goría 1ª, plantas Baixa e primeira e zonas in-
teriores onde non poida desenvolverse unha
vivenda exterior. Clase Almacén Categoría 6ª
en plantas baixa e inferiores.

— Garaxe-Aparcadoiro: Categoría 1ª en plantas
Baixa ou inferiores.

3 Usos Tolerados:

— Os existentes ata coas condicións de mante-
mento ou reforma do Artigo 9.3.4. 

4. Usos Permitidos en edificio independente: 

En tódalas rúas:

— Residencial, Clase Vivenda, Categoría 1ª e
Clase Residencia Categoría 3ª.

— Terciario, Clase Hostaleiro: En Categorías 1ª,
2ª e 3ª. .

— Terciario Xeral, Clase Recreativo e Reunión:
Categorías 10ª, Tipos I a III, Categoría 11ª
Tipos I a III  e 12ª Tipos I a III.

— Dotacional en tódalas súas Clases e Catego-
rías.

— Industrial, Clase Industria Ordinaria: Cate-
goría 1ª. 

— Garaxe-Aparcadoiro: Categoría 1ª e 2ª en
plantas Baixa ou inferiores; e Categoría 2ª
baixo espazos públicos nos termos do Artigo
5.7.18

— Nas rúas de ancho igual ou maior a vinte (20)
metros.

— Terciario, Clase Hostaleiro: Categorías 1ª, 2ª
e 3ª.

— Terciario Xeral, Clase Comercio: Categorías
1ª, 2ª, 3ª e 4ª.

— Terciario Xeral, Clase Oficinas: Tódalas súas
Categorías.

— Terciario Xeral, Clase Recreativo e Reunión:
Categoría 10ª Tipos I a V, Categoría 11ª Tipos
I a IV e Categoría 12ª  Tipos I a V.

— Industrial, Clase Industria Ordinaria: Cate-
goría 1ª e 2ª.  

— Garaxe-Aparcadoiro: Categoría 1ª en plantas
Baixa ou inferiores.

Os usos Permitidos en edificio independente
só poderán implantarse sobre soares existen-
tes no momento da Aprobación Inicial do
Plan Xeral ou para substituír edificacións
que tivesen usos non residenciais nese mesmo
momento.

Considérase que os usos Permitidos poden
ser compatibles entre si coas seguintes limi-
tacións:

— Usos terciarios todos compatibles entre si e
cos industriais.

— Usos dotacionais, todos compatibles entre si
e cos terciarios compatibles no mesmo edifi-
cio de uso Residencial.

— Usos industriais, todos compatibles entre si e
cos industriais. 

5. Usos Prohibidos: 

— Os restantes.

ARTIGO 13. CONDICIÓNS ESPECÍFICAS DE USO

En cada ordenanza especifícanse os usos permi-
tidos pormiudadamente en función dos que o
PXOM vixente establece para as tipoloxías equiva-
lentes e en función dos criterios de ordenación pre-
vistos.
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ARTIGO 19. ORDENANZAS ESPECÍFICAS BL 

DA ÁREA DE REPARTO 1

19.1. DEFINICIÓN, TIPOLOXÍAS E GRAOS

Correspóndese esta zona coas áreas edificables
no solo urbano non consolidado da área de reparto
nº 1. Subdivídese nun total de 3 subzonas (coinci-
dentes cos Polígonos delimitados neste PERI ) nu-
meradas BL1 a BL3. Cada unha destas subzonas
comprende, á súa vez,  varias parcelas de ordena-
ción, correspondentes á proposta da ordenación de-
tallada do PERI.

A Ficha A-4-07 do PXOM en vigor establece as
seguintes tipoloxias edificatorias: A, B, C, G.No ar-
tigo 6.6.17 do mesmo, describénse as tipoloxias edi-
ficatorias, sendo:

A) Edificación illada ou en bloques abertos: A
que está exenta no interior dunha parcela,
sen que ningún dos seus planos de fachada
estea en contacto coas propiedades lindeiras. 

B) Edificación en couzada pechada ou entre me-
dianeiras: A que ten liñas de edificación
coincidentes, cos lindeiros laterais. 

C) Edificación acaroada ou agrupada en fieira:
É a variante de construción entre medianei-
ras cando a edificación se destina a uso resi-
dencial na Categoría 1ª de vivenda unifami-
liar. En planeamento de desenvolvemento
considérase compatible coa categoría 2ª de
vivenda multifamiliar.

G) En ordenacións que se definan en Ordena-
cións Detalladas ou en planeamentos de des-
envolvemento ou mediante Estudo de Detalle
poderán conxugarse tipoloxías mixtas de
maneira que nunha ordenación poidan coe-
xistir edificacións que tapen medianeiras e
teñan carácter de edificación en couzada pe-
chada, con elementos ou corpos de edifica-
ción aberta, ou calquera outra conxunción ou
«macla» que poida definirse.

A ordenación proposta e recollida na documen-
tación gráfica prevé unha edificación semipechada
entre medianeiras conformando espacios interme-
dios de uso público, con espacios baixo rasante
ocupando a totalidade da parcela.

Para xustapoñer axeitadamente as novas edifi-
cacións coas existentes, como esixe o Plan Xeral,
procédese no PERI a unha Ordenación detallada
cuns volumes de edificación con alturas graduadas,
e específicas para cada parcela de ordenación.

19.3. ALTURAS

A edificación permitida nesta zona deberá cum-
prir a limitación de altura establecida na  Ficha A-
4-07 do PXOM en vigor: altura máxima de 13 an-
dares.

Na ordenación detallada deste PERI establécese
a altura obrigatoria de cada parcela de ordenación,
o que figura no cadro desta Ordenanza e no Plano
PRM-03 de Ordenación. Ditas alturas son inferio-
res a máxima establecida polo PXOM.

19.5. CONDICIÓNS DE USO

No punto 8 da Ficha A-4-07 do PXOM en vigor,
“Obxetivos de planeamento e criterios de oredena-
ción”, indícase:

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 devanditoPERI xa que haberá de estar ao dis-
posto nesta ficha; neste senso redúcese a intensida-
de de uso comercial a favor da residencial manten-
do a edificabilidade total da área de reparto.

Polo tanto, establécese o réxime de usos en fun-
ción do  PXOM vixente.

Os usos comerciais e terciarios autorizaranse
nas plantas baixas, primeiras e inferior á baixa se-
gundo se especifica concretamente en cada parcela
de ordenación, debendo presentar accesos indepen-
dentes dos usos residenciais ,agás no indicado nal-
gunha subzona específica.

Baixo os espacios libres de parcela autorízanse
garaxes privados así como servidumes de paso
baixo rasante de acceso a outras parcelas.

Nas parcelas BL 1-5 e BL 2-1, especificadas nos
cadros dos puntos 19.8 e 19.9 destas Normas, e no
plano PRM 03, o uso residencial  permitido é unica-
mente o acollido a algún réxime de protección, e
deberá someterse ás Normas de Edificación e Uso
derivadas dese Réxime de protección. O concello
comprobará, na licencia de primeira ocupación, a
obtención da calificación como vivenda protexida.

19.7. RESTO DAS CONDICIÓNS

O resto das condicións non especificadas nos
apartados anteriores rexeranse polas Normas Ur-
banísticas Xerais do P.X.O.M. de Vigo vixente.
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