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DOCUMENTO 1 

MEMORIA INFORMATIVA E XUSTIFICATIVA  
 

1. ANTECEDENTES  

 

1.1. INTRODUCCIÓN: 

 

O PERI II-08 «A BOUZA SUR» é un planeamento especial de reforma interior incorporado ó PXOU de 1993 

que foi aprobado definitivamente o 29.04.1993 de forma simultánea co dito PXOU. 

 

No vixente PXOM de Vigo, definitivamente aprobado en virtude da Orde da Conselleira da CPTOPT do 

16.05.2008 (DOG nº 106, do 03.06.2008; BOP nº 151, do 06.08.2008) e da Orde do Conselleiro da CMATI 

do 13.07.2009 (DOG nº 144, do 24.07.2009; BOP nº 175, do 10.09.2009), o ámbito do PERI «A BOUZA SUR» 

inclúese na clase de solo urbano consolidado como «Área de Planeamento Incorporado – API – 61» e 

aparece delimitado nos planos de ordenación números 12-I e 13-I da serie 2 (Escalas 1/2000 e 1/1000), 

coa grafía correspondente aos API. 

 

O novo PXOM regula o réxime destas API na subsección 2ª da normativa, e mais concretamente nos 

artigos seguintes: 

 

Art. 9.0.6 Ámbito e Características. 

1. Neste tipo de áreas, o Plan Xeral asume xenéricamente as determinacións e xestión 

de planeamentos redactados no desenvolvemento do Plan Xeral de 1993 ou de Plans 

anteriores, nos que ademáis da aprobación definitiva do plan correspondente cumpríronse os 

deberes legais de cesión, equidistribución e urbanización.  

2. O Plan recolle dentro do Documento de Xestión e Execución, complementario 

destas Normas, unha ficha por cada unha das API coa súa numeración correlativa.  

 

Art. 9.0.7 Réxime urbanístico das API 

1. As condicións particulares que rexen nas diferentes API son as correspondentes ó 

planeamento anterior que se asume, detalladas nos documentos do seu planeamento orixinal, 

cuxas referencias se relacionan na ficha correspondente, coas modificacións e adaptacións 

que, se é o caso, se especifiquen nelas. 

2. Para os efectos da interpretación das determinacións das API, utilizaranse as que 

obran nos antecedentes administrativos. 

3. En caso de discrepancias entre o planeamento que se asume e as determinacións 

do Plan Xeral, considéranse predominantes as específicas de orixe. En caso de que puidesen 
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existir discrepancias na conexión do viario, deberanse redactar Estudos de Detalle para 

garanti-la adecuación e continuidade da rede.  

4. O citado Documento de Xestión e Execución recolle nas fichas correspondentes as 

condicións de regulación de cada Área. 

5. O desenvolvemento da urbanización que quede pendente das API deberá 

axustarse ás condicións de execución das Normas Xerais de Ordenación e Urbanización, Título 

VII. Así mesmo, a edificación pendente deberá axustarse, no que non contradiga as 

Ordenanzas das API, ás condicións das Normas Xerais de Uso, Título V,  ás de Edificación, Título 

VI, e ás condicións específicas reguladas nos Artigos 2.7.4 e 2.7.5 do Título II, todos eles das 

presentes Normas Urbanísticas e, ademais, á regulación que sobre a determinación da 

superficie edificable establece o Artigo 46. 6. a) da Lei 9/2002". 

 

En data 15.05.2009 adoptouse Resolución polo Delegado de Área de Urbanismo e Vivenda, pola que 

se incoa expediente para a tramitación da Modificación Puntual do Plan Especial de Reforma Interior 

PERI II-08 «A BOUZA SUR» (API – 61 PXOM) – PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS E DOTACIÓNS (PEID), 

encargando á Oficina de Planeamento e Xestión da Xerencia Municipal de Urbanismo a realización 

das actuacións procedentes para a súa tramitación. O número do expediente administrativo é o 

11925/411. 

 

En data 07.07.2009 remítese á CMATI da Xunta de Galicia o Documento de Inicio do procedemento 

de Avaliacion Ambiental Estratéxica (AAE), de acordo co establecido no Art. 7 da L.6/2007, do 11 de 

maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e o litoral, e o Art. 18 da L. 9/2006, 

do 28 de abril, sobre Avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente.  

 

O 13.10.2009 recíbese no Rexistro xeral de entrada da XMU (Doc. nº 90145029) a Decisión do 22.09.2009 

da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación ambiental, sobre a non necesidade de sometemento a 

AAE da Modificación Puntual do Plan Especial de Reforma Interior PERI II-08 “A Bouza Sur” (API-

61PXOM) – Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) das parcelas dotacionais da Bouza, 

Concello de Vigo (Pontevedra). 

 

O 19.04.2010 aprobouse inicialmente este expediente, sendo sometido ao trámite de información 

pública ata o 29.07.2010, e respostada a única alegación recibida foi aprobado provisionalmente pola 

Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo do 19.05.2011. Remitido á Conselllería de Medio 

Ambiente, Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia para o informe previo á aprobación definitiva 

previsto no artigo 86.1 d) da LOUGA recibiuse o informe de data 26.09.2011, cunha serie de 

observacións e correccións que se introducen na versión V.2  , de data outubro de 2011. 
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1.2. GRAO DE DESENVOLVEMENTO DO PERI: 

 

A clasificación do solo deste ámbito é, como se dixo, a de solo urbano consolidado, con ordenación 

remitida ao PERI e de acordo cos proxectos de compensación aprobados definitivamente nos dous 

polígonos:  

 

- Polígono I, con aprobación do proxecto de compensación o 29/09/93 (Expediente nº 3770/401).  

- Polígono II, con aprobación do proxecto de compensación o 29/05/98(Expediente nº 4082/401).  

 

Ademais, o Polígono II conta coa aprobación definitiva do proxecto de urbanización do 28/09/94 (Exp. 

nº 3789/401). 

 

2. OBXECTO DO PEID DA BOUZA SUR__________________________________________________________________ 

 

O presente instrumento de planeamento redáctase pola Oficina Municipal de Planeamento e Xestión 

da XMU tendo en conta a precitada Resolución do Delegado de Área de Urbanismo e Vivenda do 

15.05.2009, baixo a denominación de “Modificación Puntual do Plan Especial de Reforma Interior PERI II 

– 08 «A BOUZA SUR» (API – 61 PXOM) – PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS E DOTACIÓNS (PEID)”. 

 

O expediente que se redacta corresponde a un PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS E DOTACIÓNS 

(PEID) dos mencionados no Art. 71 da LOUGA, que comporta, á súa vez, unha modificación puntual 

do PERI da BOUZA SUR, planeamento incorporado ao PXOM de Vigo. 

 

A modificación puntual é unha modificación instrumental de índole menor, que pretende acomodar o 

PERI xa aprobado e incorporado ao Plan Xeral ás determinacións e á ficha do novo PXOM e á 

normativa urbanística posterior á súa aprobación.  

 

O primeiro obxectivo que se pretende con esta modificación é o de incrementar a superficie das 

zonas verdes do Parque da Bouza Sur , reducindo ao mínimo necesario a posibilidade de edificación 

das parcelas dotacionais. 

 

Este obxectivo conseguirase cunha nova ordenación das parcelas dotacionais na que se suprima o 

carácter de “bolsa receptora de edificabilidades doutros ámbitos”, imposibilitando a construcción de 

edificios de vivendas de protección nas parcelas núms. 9 a 13. 

 

Canto á parcela nº 14, propiamente dotacional, e con independencia de que é vontade desta 

Administración proceder á contratación dun novo proxecto que contemple a reconstrucción do 
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antigo “Colexio Alemán” con estricta suxeición ás determinacións do planeamento vixente, 

preténdese que poida dar acobillo a unha dotación de carácter socio-comunitario ao servizo do 

barrio de Coia. 

 

Por isto, a nova ordenación dos usos dotacionais que se propoñan no PEID, con independencia da 

reconstrucción do edificio do antigo “Colexio Alemán” , posibilitará que a dotación socio-comunitaria 

de Coia poida acadar un programa e superficie acordes coas necesidades do servizo público que se 

pretende.  

 

Así mesmo, dadas as necesidades constatadas e reflectidas en diferentes escritos presentados por 

colectivos cidadáns do barrio de Coia (Exp. nº 11404/411) e, baixo un evidente interese público da 

proposta, estímase necesaria a incoación dun procedemento para modificar o PERI II-08 «A BOUZA 

SUR», no que se prevea como espazo libre de uso público/zona verde as parcelas núms. 9 a 13. Nesta 

mesma modificación abordarase a posibilidade de alterar os parámetros de edificabilidade que 

permitan acoller o equipamento que máis conveña segundo o programa de necesidades. 

 

2.1. AS PARCELAS DOTACIONAIS DO PERI II-08 «A BOUZA SUR». 

 

No PERI II-08, aprobado definitivamente o 29/04/93 e incorporado ao PXOM de 2008, distínguense as 

seguintes zonas ou parcelas dotacionais: 

 

a) Zonas Verdes:  

 

-(Parcela nº 15 do proxecto de compensación), de 22.673 m2 de superficie, que limita ao Norte co 

Parque Público de A Bouza e en parte fincas núms. 9 e 12, ao Sur coa Rúa Porriño, ao Leste  con fincas 

núms. 9 e 12 e, en parte, vial de unión entre a Avda. da Florida e a rúa Tui, e Oeste, rúa Porriño e 

Parque público da Bouza. 

 

b) Equipamentos:  

 

-(Parcelas núms. 9, 10, 11, 12 e 13  do proxecto de compensación): teñen no seu conxunto 4.501,50 m2 

de superficie cunha ordenación detallada que prevé a construcción sobre elas de tres edificios de XVI 

andares e dous de VII andares. Teñen o uso de equipamento, pero coa finalidade de servir de bolsa 

receptora de edificabilidade residencial, en réxime de protección oficial, para a poboación afectada 

pola apertura de sistemas xerais. No proxecto de compensación teñen unha edificabilidade total 

posible de 31.786 m2c, procedente, como dixemos, doutros ámbitos e para o uso antes citado.  
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- (Parcela nº 14 do proxecto de compensación): soar destinado á reconstrucción do antigo edificio do 

“Colexio Alemán” . Queda definido en planos e configura no proxecto de compensación a parcela nº 

14, cunha superficie de 1.000 m2 e unha edificabilidade de 858 m2c para uso de zonas culturais e 

sociais, coa finalidade de posibilitar, precisamente, aquela reconstrucción. 

3. MEMORIA XUSTIFICATIVA  

 

O ámbito concreto da “Modificación puntual do PERI II-08 «A BOUZA SUR» (API – 61 PXOM) – PEID”, 

sitúase na zona centro-oeste do T.M. de Vigo, limitada polo Norte coa rúa Nigrán, polo Sur coa 

Avenida da Florida e a rúa Cronista Rodríguez Elías, polo Leste coa rúa Tui e polo Oeste coa rúa Padre 

Seixas. Abrangue unha superficie de 52.600 m2.  

 

Non obstante, esta Modificación, artellada a través dun PEID dos relacionado no Art. 71 da L.9/2002, 

do 30 de decembro, de Ordenación urbanística e Protección do Medio rural de Galicia (LOUGA),  

unicamente  se refire ós  5.501,50 m2 correspondente ás parcelas dotacionais núms. 9 a 14 deste 

ámbito. 

 

O Parque da Bouza é xa utilizado, desde hai tempo, como zona verde pública, rodeada dun tecido 

urbano contínuo en bloques illados de alta densidade. A zona obxecto desta modificación está 

situada ao Leste de dito Parque, actualmente incorporada a dito espazo público sen ningún uso.  

 

A parte Norte está considerada polo PXOM como un sistema xeral da cidade, coa clave  SX 16 ELZV A 

BOUZA. 

 
Fig.9. Parte Norte do Parque da Bouza / Ficha do Sistema Xeral do PXOM 
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3.1. DESCRICIÓN DO PLANEAMENTO: 

 

Os obxectivos xerais que se pretenden quedan reflectidos na Resolución do Delegado de inicio deste 

expediente. A modificación afectará unicamente ás parcelas dotacionais, cos obxectivos de 

posibilitar a creación dun equipamento socio-cultural ó servizo do barrio de Coia que integre a 

reconstrucción do “Colexio Alemán”,  xa prevista no PERI, e a ampliación da zona verde da Bouza-Sur, 

suprimindo as parcelas de equipamento que figuraban no PERI cunha ordenación en altura e que 

permitía a recepción de edificabilidades residenciais externas. 

 

Esta modificación afectaría tanto á pormenorización dos usos dotacionais previstos como á propia 

ordenación detallada do PERI aprobado. 

 

Segundo o Art. 47.4 da LOUGA, o Pleno do Concello, por maioría absoluta legal e sen necesidade de 

seguir o procedemento de modificación do Plan podería acordar o cambio de uso dos terreos 

reservados para equipamentos públicos por outros usos dotacionais distintos, sempre que se mantivese 

a titularidade pública ou se destinase a incrementar as zonas verdes e os espazos libres públicos, como 

acontece neste caso. 

 

Non en tanto, a modificación que se pretende alteraría igualmente a ordenación detallada do PERI, o 

que precisa, segundo informan os servizos técnicos municipais, da tramitación dunha modificación 

puntual deste, que se pode instrumentar mediante un Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións 

(PEID) dos previstos no Art. 71 da LOUGA. 

 

3.2. ALCANCE E CONTIDO: 

 

Os PEID teñen por obxecto o establecemento e a ordenación das infraestructuras básicas relativas ó 

sistema de comunicacións, transportes, espazos libres públicos, equipamento comunitario e das 

instalacións destinadas ós servizos públicos e subministracións de enerxía e abastecemento, 

evacuación e depuración de augas. Conterán as seguintes determinacións: 

 

a) A delimitación dos espazos reservados para infraestructuras e dotacións urbanísticas e o seu 

destino concreto. 

b) As medidas necesarias para a súa adecuada integración no territorio e para resolver os problemas 

que poida xerar no viario e nas demáis dotacións urbanísticas. 

c) As medidas de protección necesarias para garantir a funcionalidade e accesibilidade das 

infraestructuras e dotacións urbanísticas. 
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4. XUSTIFICACIÓN E DESCRICIÓN DA PROPOSTA  

 

4.1 XUSTIFICACIÓN: 

 

 A execución da Modificación proposta permitirá ampliar a zona verde do Parque da Bouza Sur, 

espazo natural catalogado polo Plan. 

 A zona de equipamentos do PERI destinarase unicamente a dotación socio-cultural e zonas 

verdes, eliminando a posibilidade de construir edificios en altura, ainda que fora para acobillo de 

vivendas de protección con edificabilidade traída doutros ámbitos. Débese matizar que dita 

supresión de edificabilidade residencial non suporía ningún decremento patrimonial para o 

Concello de Vigo, xa que ditas parcelas dotacionais, adxudicadas ao Concello de Vigo no 

proxecto de compensación, carecían de edificabilidade lucrativa residencial e unicamente 

podían ser edificadas en tal uso se se trasladase edificabilidade residencial procedente doutros 

ámbitos.  

 O PEID permitirá ordenar todas aquelas dotacións, equipamentos e sistemas locais do ámbito da 

actuación, en atención ás necesidades da poboación xa asentada e da futura derivada das 

fases pendentes. 

 A modificación dá resposta tamén ás reivindicacións cidadáns de colectivos do barrio de Coia en 

defensa do Parque da Bouza Sur, pola reconstruccción do “Colexio Alemán” na zona e polas 

dotacións socio-culturais do barrio.  

 

4.2. DESCRICIÓN: 

 

- Supresión das parcelas de equipamento receptoras de edificabilidades provintes doutros 

ámbitos e incorporación á zona verde.  

- Modificación da forma e dimensións da parcela de dotación socio-comunitaria.  

- Ordenación específica da parcela de dotación socio-comunitaria por remisión á ordenanza 

dotacional do PXOM, con referencia á reconstrucción do “Colexio Alemán” na parcela. 

 

4.3. AXUSTES NA PLANIMETRIA: 

 

Os novos planos de proposta deste PEID figuran debuxados sobre a última cartografía oficial do 

Concello de Vigo, empregada para a redacción do vixente PXOM.  
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5. O COLEXIO ALEMÁN  NO  PERI DA BOUZA SUR______________________________________________________  

 

5.1. ANTECEDENTES: 

 

No PERI II-08 «A BOUZA SUR»,  aprobado definitivamente o 29/04/1993 de forma simultánea co PXOU de 

1993 (API – 61 PXOM 2008), o solar destinado á implantación do “Colexio Alemán” queda 

precisamente definido en planos, nunha parcela situada no vértice nordeste do ámbito, de forma 

trapezoidal. 

 

No proxecto de compensación dita parcela identifícase coa nº 14 , de 1.000 m2 de superficie, cunha 

edificabilidade de 858 m2 construídos para uso de zonas culturais e sociais co fin da reconstrucción do 

edificio do antigo “Colexio Alemán”. 

 

Non en tanto, os proxectos redactados posteriormente para uso de Centro Social da Bouza Sur  

superaban a edificabilidade prevista de 858 m2c, polo que entendeuse que precisarían dunha 

modificación puntual de planeamento que lle prestase a debida cobertura. 

  

5.2. A EDIFICABILIDADE DO “COLEXIO ALEMÁN”: 

 

Dando por sentado que a previsión do PERI II-08 «A BOUZA SUR»  foi claramente a reconstrucción do 

“Colexio Alemán”  para un uso de dotación socio-cultural, cómpre coñecer cal era a edificabilidade  

real do “Colexio Alemán”, aspecto difícil de comprobar dado que foi desmontado con motivo da 

licenza concedida para o seu solar na rúa Torrecedeira. 

 

Sen embargo, a investigación levada a cabo máis recentemente, en primeiro lugar a través da 

fotógrafía histórica e despois co acceso aos planos do levantamento (recollidos no plano informativo 

desta modificación INF-3), permiten concluír que a edificabilidade real do “Colexio Alemán” era moi 

aproximada á que se recollía no PERI. Así, tendo en conta que trátase dunha planta duns 22 x 14 m, 

cun engadido en forma de porche na planta baixa , as superficies edificadas eran: 

 

Edificabilidade sobre rasante: 

Planta baixa:     25 x 14 = 350 m2 

Planta primeira:     22 X  14 = 308 m2 

Planta segunda (baixo cuberta)    = 200 m2 

 Total sobre rasante:     = 858 m2c 

 Planta semisótano:    25 x 14  = 350 m2 
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Reportaxe fotográfica do inmoble do Colexio Alemán na súa ubicación orixinal 
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Non obstante, a limitada edificabilidade que figuraba no PERI de 1993 enténdese que é insuficiente 

para desenvolver un axeitado programa de dotación socio-cultural; razón pola que se propón nesta 

modificación a utilización dos criterios de edificabilidade da Ordenanza nº 13, de dotacións socio-

culturais do vixente PXOM, para o que, con independencia da reconstrucción do “Colexio Alemán”, se 

poida dar unha marxe de crecemento e de folgura, con criterios non necesariamente miméticos. 

 

Igualmente, para mellorar a versatilidade do proxecto, modifícase a forma e dimensións da parcela , 

pasando a concretarse nunha parcela rectangular de 50 m x 30 m; superficie de 1500 m2 que 

permitirá, segundo a Ordenanza de aplicación, situar un sólido capaz de altura máxima de 5 plantas, 

ocupación sobre rasante de 1.200 m2  e baixo rasante de 1.350 m2 , cunha edificabilidade máxima de 

2.250 m2c. 

 

6. XUSTIFICACION DO CUMPRIMENTO DA L.8/97, DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS 

ARQUITECTÓNICAS  E DO SEU REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO (D.35/2000)_______________________ 
 

A L.8/97, do 20 de agosto, de Accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade autónoma de 

Galicia e o D.35/2000, do 28 de xaneiro, de desenvolvemento e execución da L.8/1997, 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. 

 

Malia que o PERI da Bouza Sur foi aprobado no ano 1993; é dicir, con anterioridade á normativa 

autonómica de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas, o ámbito concreto do PEID 

que agora se tramita presenta unha topografía que permite recorridos adaptados e sen barreiras 

urbanísticas. 

 

Con todo, tanto o proxecto da dotación socio-cultural como o proxecto complementario de obras de 

urbanización que deberá redactarse para acondicionar os accesos e incorporar os terreos restantes 

ao parque da Bouza Sur deberán xustificar polo miúdo o cumprimento da L.8/97 e do D.35/200 e as 

solucións adoptadas para lles dar cumprimento. 
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7. ELEMENTOS PROTEXIDOS_____________________________________________________________________ 

 

O PXOM recolle unha ficha de catálogo do elemento S-010 “PARQUE DA BOUZA”, espazo xardín a 

protexer, que se inclúe a continuación. 

 

Segundo a normativa do PXOM a categoría de “espazo” fai referencia a aquela parte do territorio 

construído desprovisto de edificación e/ou construccións que ten valor de seu na conformación da 

paisaxe urbana e rural, tales como: camiños históricos, curros, alamedas, prazas, adros, etc. 
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Fig. 3 Ficha do catálogo de espazo catalogado S-010  Parque da Bouza no PXOM 

 

Non obstante a esta catalogación debe terse en conta tamén o disposto no artigo 9.07.03 do PXOM, 

referente ao réxime das API: 

  

“En caso de discrepancias entre o planeamento que se asume e as determinacións do Plan Xeral, 

considéranse predominantes as específicas de orixe. En caso de que puidesen existir discrepancias na 

conexión do viario, deberanse redactar Estudos de Detalle para garanti-la adecuación e continuidade 

da rede” 

A aparente discrepancia entre a catalogación do parque, e a consideración de API coa ordenación 

remitida ao PERI A Bouza, queda matizada por este artigo que considera predominante o 

planeamento de orixe.  

 

Aún así o xustifícase a inexistencia de valores da zona  da parcela 14, e a conveniencia de suprimir la 

edificación das parcelas 9 a 13, co que o elemento queda convenientemente protexido. 

 

Na  zona concreta da  modificación non existen, a día de hoxe, especies arbóreas de interese. A 

superficie está principalmente ocupada por herba, vexetación arbustiva e algunhas árbores de baixo 

porte. Polos bordos do ámbito intégrase a vexetación da Bouza. 
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Fig.8.Foto aérea da zona concreta da modificación/vexetación existente 
 

A modificación puntual plantexa medidas específicas de restauración ambiental e paisaxística para a 

ampliación da zona verde. O proxecto complementario de obras de urbanización que deberá 

redactarse para acondicionar os accesos (actualmente dificultosos e con tendencia a formar lama 

polo tipo de substrato existente) e incorporar os terreos restantes ao parque da Bouza Sur, conterá un 

apartado de integración paisaxística e de xustificación das especies arbóreas e de vexetación 

utilizadas na zona incorporada ao Parque, considerando os resultados obtidos do estudio e 

caracterización do humidal da Bouza que se describe a continuación.  

 

7.1. ESTUDIO E CARACTERIZACIÓN DO HUMIDAL DA BOUZA: 

 

O departamento de Medio Ambiente da Concellería de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo do 

Concello de Vigo iniciou un estudio e caracterización dos humidais ubicados no casco urbano, dentro 

dos cales se encontra o humidal do Parque de A Bouza.   

 

Este traballo, contratado á empresa “Novocontrol, S.L.”, consta dos seguintes apartados que se 

relacionan a continuación: 

 

• Antecedentes históricos. 

• Traballo de campo para a análise do estado do medio. 

• Determinación do estado de conservación. 

• Valores de interese do espazo. 

• Identificación dos límites en formato GIS. 

• Determinación dos accesos existentes e ameaza á protección e conservación do espazo. 
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Este humidal, de 6.000 m², encóntrase totalmente rodeado de vivendas e instalacións urbanas, así 

como do parque público. O obxectivo deste traballo é o de recuperar esta vagoada encharcada, 

eliminar as plantas invasoras e colocar carteis para que os cidadáns coñezan as súas cacterísticas e 

colaboren na súa conservación. 

 

Os traballos que se están a realizar polos técnicos contratados polo departamento de Medio 

Ambiente do Concello de Vigo estanse a coordinar cos da Oficina de Planeamento e Xestión da XMU 

relativos á “Modificación Puntual do PERI II-08 «A BOUZA SUR» (API – 61 PXOM 2008) – PEID”, cuxos 

obxectivos son tamén, en parte, a mellora ambiental e a protección e revalorización deste espazo, 

dada a súa singularidade. 

 

8. NORMATIVA SECTORIAL___________________________________________________________________________ 

 

Esta modificación vese afectada polo procedemento de AAE, integrado na L.6/007, do 11 de maio, de 

medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, en cumprimento do 

disposto na L.9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas 

no medio ambiente, determinando 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 Art. 18 da L.9/2006, do 28 de abril.  

 

Como ANEXO a esta Memoria Xustificativa figura o Documento de Inicio da AAE , así como a Decisión 

do 22.09.2009 da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da CMATI, sobre a non 

necesidade de sometemento a AAE.  

 

9. MARCO NORMATIVO______________________________________________________________________________ 

 

9.1. LEXISLACIÓN: 

 

O expediente tramitado consiste nun PEID que comporta unha modificación puntual  da ordenación 

detallada do PERI II-08 «A BOUZA SUR» , planeamento incorporado ao PXOM vixente. 

  

Os PEID regúlanse no Art. 71 da LOUGA, tratándose neste caso dun PEID non específicamente previsto 

no PXOM de Vigo.  

 

A normativa substantiva e de procedemento aplicable a esta Modificación de planeamento é a 

seguinte: 
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- TRLS/2008 (RDLex. 2/2008, do 20 de xuño, Texto Refundido da Lei do Solo). 
- LOUGA (L.9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación urbanística e Protección do medio rural 

de Galicia). 
- RDLex.1/2008, do 11 de xaneiro, Texto refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de 

proxectos. 
- L.9/2006, do 28 de abril, sobre Avaliación dos efectos de determinados plans e programas no 

medio ambiente. 
- L.6/2007, do 11 de maio, de Medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral 

de Galicia. 
- LRBRL (L.7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime local). 
- LALGA (L.5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia). 
- LRX-PAC (L.30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico da Admóns. públicas e do 

Procedemento administrativo común). 
- RPU (D.2159/1978, do 23 de xuño, Regulamento de Planeamento urbanístico). 
- Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo (A.D. Pleno 29.07.1996, BOP 04.09.1996; 

modificación: A.D. Pleno 20.10.2000, BOP 06.11.2000). 
- PXOM 2008 (Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo; A.D. parcial: Orde Conselleira CPTOPT 

do 16.05.2008; DOG nº 106, do 03.06.2008; BOP nº 151, do 06.08.2008; Orde Conselleiro CMAIT do 
13.07.2009; DOG nº 144, do 24.07.2009; BOP nº 175, do 10.09.2009). 

 

9.2. PROCEDEMENTO: 

 

A aprobación do PEID seguirá o procedemento previsto no Art. 86 da LOUGA. A saber: 

 

a) A Xunta de Goberno Local, por proposta do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, 

procederá á súa aprobación inicial e someterao ó trámite de información pública (mínimo: 1 mes; 

máx. 2 meses) mediante a inserción de anuncios que se publicarán no DOG e en dous dos xornais 

de maior difusión na provincia. Simultaneamente notificaráselles individualmente a todos os 

propietarios (titulares catastrais) dos terreos afectados. 

 

b) Durante ese mesmo prazo, a Administración municipal deberá solicitarlles ás Administracións 

públicas competentes os informes sectoriais que resulten preceptivos. 

 

c) A seguir, os servizos técnicos e xurídicos municipais emitirán informe a respecto da conformidade 

da modificación coa lexislación vixente e da calidade técnica da ordenación proxectada. 

 

d) Por tratarse dun Plan Especial (PEID) non previsto no Plan Xeral, precisarase a previa emisión do 

informe preceptivo e vinculante da Admón. autonómica, no que se refire ó control da legalidade, 

a tutela dos intereses supramunicipais e o cumprimento das determinacións establecidas nas 

directrices de ordenación do territorio e dos plans territoriais e sectoriais. 
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e) Para estes efectos, cumpridos os trámites sinalados nos apartados precedentes, o órgano 

municipal competente aprobará provisionalmente o contido do PEID cas modificacións que fosen 

pertinentes e someterao, co expediente completo debidamente dilixenciado, ó conselleiro 

competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio para o seu informe preceptivo, 

que deberá ser emitido no prazo de tres meses, contado desde a entrada do expediente 

completo no rexistro da consellería (CMATI). 

 

f) A consellería, no prazo dun mes, examinará con carácter previo a integridade tanto do proxecto 

de plan como do expediente e das actuacións administrativas realizadas. De apreciarse a omisión 

ou defectuosa realización dalgún trámite ou a existencia dalgunha deficiencia na documentación 

do proxecto, requirirá a subsanación das deficiencias observadas, fixando un prazo para o efecto. 

Ata o cumprimento efectivo do requirimento non comezará o cómputo do prazo legal para a 

emisión do informe autonómico.  

 
g) Cando, con posterioridade ó trámite de información pública, se pretendan introducir 

modificacións que supoñan un cambio substancial do documento inicialmente aprobado, 

abrirase un novo trámite de información pública. 

 

h) Cumpridos os trámites sinalados nos apartados precedentes, o concello procederá á súa 

aprobación definitiva. 

 

Vigo, 10 de outubro de 2011 

 

O ARQUITECTO MUNICIPAL,     O TÉCNICO DE ADMÓN. XERAL, 

DIRECTOR DA ÁREA DE PLANEAMENTO-XESTIÓN,         

 

 

Asdo: Antonio Alonso Fernández              Asdo: Gustavo Rodríguez Bartol 

 

 

A TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE, 

 

 

Asdo: Begoña Mougán Álvarez 
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DOCUMENTO 2 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
 

PLANOS DE INFORMACIÓN: 

 

INF-01. SITUACION        E: 1/5.000 

 

INF-02. ORDENACIÓN (ANTERIOR)      E: 1/1.000 

 

INF-03 ALZADOS COLEXIO ALEMÁN 

 

PLANOS DE PROPOSTA: 

 

P-01. ORDENACIÓN (MODIFICACIÓN)     E: 1/1.000 
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DOCUMENTO 3 

ANEXOS  

 
 
1. ANEXO 1: Planos 12-I e 13-I da serie 2,  e Ficha do API 61 no PXOM vixente. 

 
2. ANEXO 2: Modificación das ordenanzas do PERI II-08 A BOUZA SUR (API-61 PXOM). 

 

3. ANEXO 3: Documento de Inicio de Avaliación Ambiental Estratéxica. 

 

4. ANEXO 4: Decisión de 22 de setembro de 2009, da Secretaría Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras da 

Xunta de Galicia sobre non necesidade de avaliación ambiental estratéxica. 
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DOCUMENTO 3. ANEXOS. 

ANEXO 1. Planos 12-I e 13-I da serie 2,  e Ficha do API 61 no PXOM vixente 









PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

NOVEMBRO 2007

CLAVE: NOMBRE: FIGURA: ESTADO:FECHA: EXPEDIENTE:
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MODIFICACIÓN DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  

P E R I  I V - 0 1   S A N  R O Q U E  A  
 

 

 

1.CARACTERÍSTICAS DAS MODIFICACIÓNS OPERADAS: 

 

As modificacións realizadas alteran ó PERI II-08 A BOUZA SUR (API-61 PXOM) – PLAN ESPECIAL DE 

INFRAESTRUCTURAS E DOTACIÓNS (PEID) nos seguintes documentos: 

 

 A) MEMORIA XUSTIFICATIVA DO PERI II-08 A BOUZA SUR (API-61 PXOM): 
 

No artigo 1.6.1. "La ordenación propuesta", nos cadros das páxinas 40 a 47, deberán entenderse 

modificadas todas as referencias ás parcelas números 9,10,11,12,13,14 e 15, que se entenderán 

remitidas e substituídas polas determinacións derivadas do PEID que agora se tramita.  

 

Igualmente,  no artigo 1.9 ANEXO Á MEMORIA , nos cadros das páxinas 65 a 68, todas as referencias 

á parcelas números 9,10,11,12,13,14 e 15 entenderanse remitidas e substituídas polas 

determinacións do PEID. 

 

B) NORMATIVA DO PERI II-08 A BOUZA SUR (API-61 PXOM) : 

 

No ámbito delimitado do PEID, que figura no plano de ordenación P-01, entenderanse substituídas 

pola normativa do PEID as anteriores ordenanzas do PERI da Bouza Sur seguintes: 

 

3.2 . ORDENANZA DE ZONAS CULTURALES Y SOCIALES 

3.3. ORDENANZA DE ZONAS VERDES Y LIBRES 

3.4. ORDENANZA DE EQUIPAMIENTO 

 

Ditos artigos da normativa  redáctanse a continuación substituíndo ó documento de orixe. 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 3. ANEXOS. 

ANEXO 2. Modificación da normativa PERI II-08 A BOUZA SUR (API-61 PXOM) 
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NORMATIVA DO PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS E DOTACIÓNS (PEID) 
 

 

1. INTRODUCCIÓN.- 

 

A presente normativa específica refírese ao ámbito delimitado nos planos como ÁMBITO DE 

ORDENACIÓN DO PEID DA BOUZA SUR, no que se distinguen dúas zonas de ordenanza: 

 

A. Zona de dotación sociocultural. 

B. Zona de espazos libres e zonas verdes. 

 

2. NORMATIVA  DA ZONA DE DOTACIÓN SOCIOCULTURAL.- 

 

Correspóndese coa zona reservada para a creación dunha dotación sociocultural de uso público, 

ao servizo do barrio de Coia, capaz, de ser o caso, de integrar na súa ordenación a reconstrucción  

parcial ou total dos restos existentes do “Colexio Alemán”, edificio desmontado hai anos da súa 

ubicación orixinal. 

 

2.1. CONDICIÓNS DE EDIFICACIÓN E USO: 

 

As condicións de uso e edificación para esta zona serán as contempladas no PXOM de Vigo para 

as áreas e edificacións dotacionais, e, en particular, as relativas ao uso SOCIOCULTURAL, na 

Ordenanza 13 , ou naquela que a substitúa. 

 

3. NORMATIVA  DA ZONA DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES.- 

 

Correspóndese coa zona que se incorpora ao Parque público da Bouza Sur, no contorno da 

dotación sociocultural.  

 

Para o acondicionamento desta zona prevese a redacción e aprobación dun proxecto 

complementario de obras de urbanización que conterá un apartado de integración  paisaxística e 

de xustificación das especies arbóreas e de vexetación utilizadas na zona incorporada ao Parque, 

considerando os resultados obtidos do estudio e caracterización do humidal da Bouza.  

 

3.1. CONDICIÓNS DE EDIFICACIÓN E USO: 

 

As condicións de uso e edificación para esta zona serán as contempladas no PXOM de Vigo para 

os espazos libres e zonas verdes , actualmente na Ordenanza 14 , ou naquela que a substitúa. 
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ANEXO INFORMATIVO:  Ordenanzas 13 e 14 do PXOM vixente 
 

ORDENANZA 13. ÁREAS E EDIFICACIÓNS DOTACIONAIS 
Sección 5ª. Condicións particulares do Uso. SC.- Dotacional Sociocultural. 

 
Art. 9.13.19 Condicións particulares de Edificabilidade.  
 
1. Para as instalacións existentes deste uso consérvanse as súas características actuais, permitindo 
as ampliacións ou reformas ata un trinta (30) por cento por riba do máximo.  

2. Para instalacións insertas na trama urbana, soares entre medianeiras nas Ordenanzas 3, 4 ou 7, as 
condicións tipológicas corresponderán ás ordenanzas particulares de zona en que se atopen.  

3. Para os efectos deste uso enténdese polo carácter de Público o sostido por fundacións ou 
asociacións sen ánimo de lucro. 

4. Para áreas ou parcelas expresamente cualificadas de uso exclusivo, en couzadas completas, ou 
soares de grande dimensión aplicaranse as condicións seguintes: 

 

- Dotacional Público: 

 

- Altura máxima: Cinco (5) plantas. 

- Ocupación de parcela: Oitenta (80) por cento. 

- Ocupación baixo rasante: Noventa (90) por cento. 

- Edificabilidade: 1,50 metros cadrados de uso construído por cada metro cadrado de 
parcela.  

 

- Dotacional Privado:  

 

- Altura máxima: Cinco (5) plantas. 

- Ocupación de parcela: Oitenta (80) por cento. 

- Ocupación baixo rasante: Noventa (90) por cento. 

- Edificabilidade: 1,50 metros cadrados de uso construído por cada metro cadrado de 
parcela.  

 
Art. 9.13.20 Condicións particulares de uso. 
 
1. Uso Característico: 

- Dotacional sociocultural Categorías 8ª e 9ª.  

2. Usos compatibles no mesmo edificio ou recinto:  

- Residencial Categoría 1ª para persoal de vixilancia, ou Categoría 3ª  asociada á actividade. 
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- Terciario Recreativo e Reunión, Categoría 10ª e 12ª ligada á actividade. 

- Terciario Comercial: Categoría 1ª ligado á actividade. 

- Terciario Oficinas Categorías 7ª, 8ª e 9ª ligadas á actividade.  

- Dotacional Asistencial: Categoría 10ª ligadas á actividade.  

- Garaxe-Aparcadoiro; Categoría 1ª ligado á actividade e 2ª en plantas inferiores á Baixa; e 
Categoría 2ª baixo espazos non ocupados nos termos do Artigo 5.7.18. 

- Espazos Libres, en tódalas súas categorías.  

3. Usos prohibidos:  

 - Tódolos restantes. 

 
ORDENANZA 14. ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES.  
 
Art. 9.14.1 Ámbito e características.  
 
1. Pertencen a esta zona de Ordenanza as áreas incluídas en delimitacións da trama que a define 
nos planos de Solo Urbano Consolidado, aínda que se atopan illadas noutras zonas de ordenanzas. 
Non se representan por tanto mediante Clave de identificación.  

 

2. Inclúense dentro desta Ordenanza as zonas dotacionais definidas nas áreas da Ordenanza, 1, 
PEPRIs de Bouzas e Casco Vello, e as que defina o Plan Especial do Ensanche no ámbito da 
Ordenanza 2.  

 

3. Non ten unha tipoloxía propia por tratarse de espazos libres, pero aquelas construcións que se 
autorizan terán sempre o carácter de illadas.  

 

4. O seu uso Característico é o de Espazos Libres e Zonas Verdes en tódalas súas categorías.  

 

Art. 9.14.2 Tipos de Espazos Libres. 
 
A presente Ordenanza diferencia os seguintes Tipos, que engloban as Categorías do Artigo 5.8.1 
das Normas: 

 

1. Espazos libres.- Categoría 1ª. Áreas próximas a vivenda, pequenas zonas verdes locais e espazos 
interbloques de uso público, xeralmente cunha alta porcentaxe de pavimentación. Inclúense nesta 
categoría as prazas e paseos nos que hai predominio de pavimento ou terreño que de vexetación. 

 

2. Áreas axardinadas, Zonas de xogo de nenos, Zonas verdes de barrio. (Sistemas Locais.) 
Categorías 2ª e 3ª- Áreas de esparexemento relativamente próximas a vivenda e 
excepcionalmente inmediatas ás mesmas, destínanse ó esparexemento en intervalos de ocio en 
xornadas de traballo ou escola. Poden ter un tratamento como os espazos libres as de menor 
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tamaño, e as de maior tamaño aseméllanse máis ás zonas verdes de cidade, con arboredo, sebes, 
plantacións de especies florais etc. 

 

3. Parques de cidade. (Sistemas Xerais e Locais) Categoría 4ª - Son parques de tamaño de certa 
entidade que poden ter máis de cinco Has. ou ser excepcionalmente inferiores, pero situados en 
puntos estratéxicos para o modelo territorial, utilizables en xornadas de ocio con desprazamentos 
que ocupan un tempo non residual. Son parques urbanos con altas doses de deseño pero que 
inclúen equipamentos singulares como estanques, foros, auditorios, etc. Poden, así mesmo, conter 
en réxime de concesión instalacións de Terciario Xeral Clase Recreativo e Reunión Categoría 10ª. 

 
Dentro desta Categoría, por asociación con Usos Dotacionais Deportivos, poden configurar 
Parques metropolitanos nos que pola súa dimensión poden practicarse actividades deportivas de 
varios tipos incluídas as de sendeirismo, cross, etc.  

 

4. Espazos libres privados. Categoría 5ª. Son os espazos así definidos polo plan, poden ser de uso 
público ou privado e se lles outorga esta categoría co fin de garanti-lo seu mantemento, por canto 
contribúen ó esponxamento dos espazos urbanos, á mellora do medio ambiente e, nalgúns casos, 
ó mantemento de valores paisaxísticos característicos da cidade.  

 

5. Espazos libres de protección. Categoría 6ª. Son franxas de protección de vías de comunicación, 
redes viarias e ferroviarias, constituídas polas bandas lonxitudinais, normalmente de ancho 
constante, situadas nas marxes daquelas. Teñen escaso tratamento urbano.  

 
Art. 9.14.3 Edificacións e instalacións permitidas. 
 
1. Na Categoría 1ª permitiranse edificacións provisionais ou lixeiras, tales como quioscos de bebidas 
ou prensa, ou similares, cunha sola planta e con tres metros de altura e doce (12) metros cadrados 
de ocupación. Poderán así mesmo admitirse quioscos de música de dimensión adecuada e 
xustificada. 

 

2. Nas Categorías 2ª, aparte de pequenas construcións como as previstas no Punto anterior só se 
permitirán instalacións de xogos de nenos.  

 

3. Na Categoría 3ª admítense as construcións e usos existentes, cuxa situación de concesión 
poderá renovarse e as edificacións admitirán obras de mantemento e restauración e, incluso, de 
maneira xustificada, poderán ser ampliadas ata un cinco (5%) por cento. Noutros supostos, aparte 
das propias de amoblamento, espazos de estancia e recreo, etc., calquera instalación 
complementaria como auditorios ó ar libre, espazos para a práctica de deporte sen construción 
pero que esixa movementos de terra que modifique substancialmente a configuración de terreo, 
ou outras análogas, dado o carácter de Sistemas Xerais destes espazos, o seu desenvolvemento 
debe levarse a cabo mediante un Plan Especial que contemple tódolos parámetros implicados e 
harmonice as implantacións pretendidas co principio de protección que a estas zonas 
corresponde.  
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4. Na Categoría 4ª admítense pequenas instalacións de servizo  ó ámbito con dimensións 
adecuadas ó uso. 

 

5. En tódolos casos están suxeitas ás condicións establecidas polo Capítulo 5.8 destas Normas.  

 
Art. 9.14.4 Condicións de deseño e de execución. 
 
1. Cumprirán en todo caso as condicións que lle corresponden por razón do Uso, Capítulo 5.8, e as 
de deseño establecidas no Capítulo 7.3 das presentes Normas Urbanísticas. 

 

2. Aqueles Espazos Libres e Zonas Verdes nos que, cos procedementos de aprobación establecidos 
por estas Normas Urbanísticas, se deban implantar baixo a súa superficie aparcadoiros 
subterráneos ou infraestruturas de transformación da tensión de enerxía eléctrica, estarán suxeitos 
ás determinacións específicas dos Artigos 7.3.10 e 7.3.11 destas Normas. 

 
Art. 9.14.5 Condicións de uso. 
 
1. Corresponde aplica-los usos e categorías do Uso Espazos Libres e Zonas verdes. 

 

2. Considérase uso compatible o Dotacional Deportivo ó ar libre, sen espectadores e sen 
edificación complementaria, que deban pavimentar con tratamentos superficiais distintos dos 
terreños. Estes usos non poderán superar o un por cento (1%) da superficie da área delimitada. 

 

Outros usos compatibles son os de Transporte Clase Rede Viaria, só para os efectos de 
accesibilidade dos Espazos Libres e Zonas Verdes, ou pavimentacións lixeiras para permiti-lo acceso 
a edificios situados a borde de espazos libres interpostos. 

 
3. Naqueles parques que dispoñan de instalacións, ou de explanadas que o permitan, autorízanse 
actividades recreativas ou culturais con carácter esporádico e provisional. 

 
Art. 9.14.6 Condicións de aparcadoiros subterráneos públicos. 
 
Autorízanse os aparcadoiros subterráneos públicos e mixtos de iniciativa municipal, ou pública, que 
se implanten baixo espazos libres públicos de carácter local, ou Xerais nos termos regulados, cando 
concorran as seguintes circunstancias:  

 

a) Que tecnicamente se xustifique a súa necesidade de localización de acordo coas previsións de 
tráfico, transporte público e aparcadoiro, en informe subscrito por técnicos municipais e acordo 
adoptado polo órgano municipal procedente.  
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b) Que non existan no espazo público árbores, masas arbóreas ou especies vexetais incluídas no 
inventario municipal de árbores do Concello, ou, noutro caso, que se garanta a subsistencia das 
especies singulares de maneira integrada na ordenación. 

 

c) Que se asegure o cumprimento das prescricións da Ordenanza Municipal de Zonas Naturais e 
Espazos Verdes, integrante das Ordenanzas Xerais de Medio Ambiente de Vigo, aprobadas polo 
Pleno municipal de 26 de maio de  1994, ou normas que as complementen ou substitúan. 

 

d) Que se garanta o cumprimento das condicións constructivas mínimas con reserva de espazos 
de plantación con espesor de terra de máis de cincuenta (50) centímetros, con condicións de 
impermeabilización e drenaxe adecuadas, e mantemento nos perímetros de reservas de alomenos 
cento cincuenta (150) centímetros sen ocupar polo aparcadoiro para permiti-lo plantado de 
árbores.  

 

e) Non poderán localizarse aparcadoiros no subsolo dos Grandes Parques Históricos, como 
Castrelos, O Castro, A Guía, a Alameda Histórica, Praza de Compostela, nos Parques periurbanos, 
como A Riouxa, e Paseos Lineais, como Avenida de Europa e Espazos Libres do Litoral.  
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1.ANTECEDENTES 
 
Este documento constitúe o Documento Inicial do procedemento de Avaliación 
Ambiental Estratéxica da Modificación puntual do Plan Especial de Reforma Interior 
PERI II-08 «A BOUZA SUR» (API-61 PXOM) - PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS E 
DOTACIÓNS (PEID) das parcelas dotacionais da Bouza 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. 
 
Este documento de inicio realizase de acordo ao esquema elaborado pola 
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible onde se consideran 
naqueles aspectos que poidan ter incidencia no planeamento ou que poidan ser 
afectados por el. 
 
O PERI II-08 «A BOUZA SUR» é un planeamento especial de reforma interior 
incorporado ó PXOU de 1993 que foi aprobado definitivamente o 29.04.1993 de 
forma simultánea co PXOU. o seu ámbito  
 
No PXOM con aprobación definitiva parcial do 16 de maio de 2008, (DOG 
3/06/2008, e publicación da normativa no BOP nº 150, o 6/08/2008) o ámbito do PERI 
de a A BOUZA SUR   inclúese na clase de solo urbano consolidado como «Área de 
Planeamento Incorporado  API-61». Aparece delimitado nos planos de ordenación 
numeros 12- I e 13-Ida serie 2 (escalas 1/2000 e 1/1.000), coa grafía correspondente 
aos APIs. 
 
A clasificación do solo de dito ámbito é a de SOLO URBANO CONSOLIDADO, con 
ordenación remitida ao PERI   e de acordo cos Proxectos de compensacións 
aprobados nos dous polígonos delimitados no PERI : O polígono I con aprobación 
dio29/09/93 e o polígono II o 29/05/98.  
 
O novo PXOM  regula o réxime destas áreas de planeamento incorporado "API" , na 
subsección 2ª da normativa , artigos 9.06.6. e seguintes:  
 
" Art. 9.0.6 Ámbito e Características. 
 
1. Neste tipo de áreas, o Plan Xeral asume xenericamente as determinacións e 
xestión de planeamentos redactados no desenvolvemento do Plan Xeral de 1993 
ou de Plans anteriores, nos que ademais da aprobación definitiva do plan 
correspondente cumpríronse os deberes legais de cesión, equidistribución e 
urbanización.  
2. O Plan recolle dentro do Documento de Xestión e Execución, complementario 
destas Normas, unha ficha por cada unha das API coa súa numeración correlativa.  
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Fig. 1 Localización do ámbito no PXOM 
 
 

 

PARCELAS DOTACIONAIS 

PARCELAS DOTACIONAIS 

ÁMBITO DO PERI II-08 (API-61) FOLLAS 12-I E 13-I DO PXOM 
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A ficha da API -61 transcríbese a continuación: 
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Fig .2 Ficha do API-61 do PXOM 
 
Art. 9.0.7 Réxime urbanístico das API 
 
1. As condicións particulares que rexen nas diferentes API son as correspondentes ó 
planeamento anterior que se asume, detalladas nos documentos do seu 
planeamento orixinal, cuxas referencias se relacionan na ficha correspondente, 
coas modificacións e adaptacións que, se é o caso, se especifiquen nelas. 
2. Para os efectos da interpretación das determinacións das API, utilizaranse as que 
obran nos antecedentes administrativos. 
3. En caso de discrepancias entre o planeamento que se asume e as 
determinacións do Plan Xeral, considéranse predominantes as específicas de orixe. 
En caso de que puidesen existir discrepancias na conexión do viario, deberanse 
redactar Estudos de Detalle para garanti-la adecuación e continuidade da rede.  
4. O citado Documento de Xestión e Execución recolle nas fichas correspondentes 
as condicións de regulación de cada Área. 
5. O desenvolvemento da urbanización que quede pendente das API deberá 
axustarse ás condicións de execución das Normas Xerais de Ordenación e 
Urbanización, Título VII. Así mesmo, a edificación pendente deberá axustarse, no 
que non contradiga as Ordenanzas das API, ás condicións das Normas Xerais de 
Uso, Título V,  ás de Edificación, Título VI, e ás condicións específicas reguladas nos 
Artigos 2.7.4 e 2.7.5 do Título II, todos eles das presentes Normas Urbanísticas e, 
ademais, á regulación que sobre a determinación da superficie edificable 
establece o Artigo 46. 6. a) da Lei 9/2002. " 
 
O PXOM, engade , ademáis a ficha de catálogo do elemento S-010 PARQUE DA 
BOUZA , espazo, cxardín a protexer, que se inclúe a continuación. 
 
Segundo a normativa do PXOM a categoría de espazo fai referencia a aquela 
parte do territorio construído desprovisto de edificación e/ou construccións que ten 
valor de seu na conformación da paisaxe urbana e rural, tal como: camiños 
históricos, curros, alamedas, prazas, adros, etc 
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Fig. 3 Ficha do catálogo de espazo catalogado S-010  Parque da Bouza no PXOM 
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2. PARCELAS DOTACIONAIS DO PERI II-08 A BOUZA SUR.- 
 
No PERI II-08 aprobado definitivamente 0 29/04/93 e incorporado ao PXOM de 2008 
distínguense as seguintes zonas ou parcelas dotacionais: 
 
a) Zonas Verdes:  
 
-( Parcela nº 15 do Proxecto de Compensación), de 22.673 m2 de superficie, que 
limita ao norte co Parque Público de A Bouza e en parte fincas 9 e 12, o Sur coa Rúa 
Porriño , ao Leste  con fincas 9 e 12 e  en parte vial de unión entre la Avda. da 
Florida e rúa Tui , e Oeste: Rua Porriño e Parque público da Bouza. 
 
b) Equipamentos :  
 
-(  Parcelas 9, 10, 11, 12 e 13  do Proxecto de compensación) : teñen , no seu 
conxunto 4.501,50 m2 de superficie cunha ordenación detallada que prevé a 
construcción sobre elas de tres edificios de XVI andares e dous de VII andares, teñen 
o uso de equipamento, pero coa finalidade de servir de bolsa receptora de 
edificabilidade residencial, en rexime de protección oficial, para a poboación 
afectada pola apertura de sistemas xerais. No proxecto de compensación  teñen 
unha edificabilidade total posible de 31.786 m2c, procedente, como dixemos, 
doutros ámbitos e para o uso antes citado.  
 
 
- ( Parcela nº 14 do Proxecto de Compensación): Soar destinado á reconstrucción 
do antigo edificio do “Colexio Alemán” queda definido en planos e configura, no 
proxecto de compensación, a parcela nº 14, cunha superficie de 1.000 m2 e unha 
edificabilidade de 858 m2c para uso de zonas culturais e sociais, coa finalidade de 
posibilitar, precisamente, aquela reconstrucción. 
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Fig. 4. Ordenación do PERI II-08 A BOUZA SUR 
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Fig. 5 Ordenación das parcelas dotacionais no PERI II-08 A Bouza Sur 

 
 
2. OBXECTIVOS 
 
O primeiro obxectivo que se pretende coa Modificación é incrementar a superficie 
das zonas verdes do Parque da Bouza Sur , reducindo ao mínimo necesario a 
posibilidade de edificación  das parcelas dotacionais. 
 
Este obxectivo conseguirase cunha nova ordenación das parcelas dotacionais no 
que se suprima o caracter de bolsa receptora de edificabilidades doutros ámbitos 
imposibilitando a construcción de edificios de vivendas de protección nas parcelas 
9 a 13. 
 
En canto á parcela nº 14, propiamente dotacional,  e con independencia de que é 
vontade desta Administración proceder á contratación dun novo proxecto que 
contemple a reconstrucción do antigo “Colexio Alemán” con estricta suxeición ás 
determinacións do planeamento vixente, preténdese que poida dar acobillo a 
unha dotación de caracter socio-comunitario ao servizo do Barrio de Coia. 
 
 Por isto a nova ordenación dos usos dotacionais que se propoñan no Plan Especial 
de Infraestructuras e dotacións, con independencia da reconstrucción do edificio 
do Colexio Alemán , posibilitará que a dotación socio-comunitaria de Coia poida 
acadar un programa e superficie acorde coas necesidades de servizo público que 
se pretende.  
 
Así mesmo, dadas as necesidades constatadas e reflectidas en diferentes escritos 
presentados por colectivos cidadáns do barrio de Coia (Exp. nº 11404/411) e, baixo 
un evidente interese público da proposta, estímase necesaria a incoación dun 
procedemento para modificar o PERI II-08 «A BOUZA SUR», na que se prevea como 
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espazo libre de uso público/zona verde as parcelas núms. 9 a 13. Nesta mesma 
modificación abordarase a posibilidade de alterar os parámetros de edificabilidade 
que permitan acoller o equipamento que máis conveña segundo o programa de 
necesidades 
 
  3. AMBITO TERRITORIAL.- 
 
O Termo Municipal de Vigo  sitúase ao sur da provincia de Pontevedra, na ría do 
mesmo nome, limtando ao N con Redondela, ao S con Nigrán e Gondomar, a L con 
Mos e Porriño, e ao O coa ría. O territorio vai dende o extremo norte na latitude 45º 
15´(Teis) ata o sur 45ºº 9´(Zamáns). Dende u oeste en Saiáns (8º 48´ lonxitude W) 
exceptuando as illas Cíes que se atopan máis ao oeste (8º 54´) ata as parroquias de 
Cabral e Candeán no extremo leste (8º 39´lonxitude W). 
 
O ámbito concreto da Modificación puntual do Plan Especial de Reforma Interior 
PERI II-08 «A BOUZA SUR» (API-61 PXOM) - PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS E 
DOTACIÓNS (PEID sitúase na zona centro-oeste do Termo Municipal, limitado polo 
Norte coa Rúa Nigrán, polo Sur coa Avenida da Florida e Cronista Rodríguez Elías, 
polo Leste con Rúa Tui, e Oeste rúa Padre Seixas,  e abrangue  52.600 m2. Non 
obstante a Modificación, artellada a través dun Plan Especial de Infraestructuras e 
dotacións , dos relacionado no artigo 71 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia (LOUGA),  unicamente  se refire a  5.501,50 m2  
correspondente ás parcelas dotacionais 9 a 14  deste ámbito. 
 
 
 

 
 

Fig. 6. Localización no termo municipal 
 
 
 



 
CONCELLO DE VIGO / XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO/MODIFICACIÓN DO PEPRI A BOUZA SUR/ 

/ PEID  DAS PARCELAS DOTACIONAIS DA BOUZA/ 
AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA / DOCUMENTO DE INICIO 

      

10

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

FIG.7. Ortofotos de localización do ámbito 
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4. DIAGNOSE DA SITUACIÓN ACTUAL.- 
 
CLIMA.- 
 
A zona conta cun clima oceánico, con transición ao mediterráneo, morno e con 
escasas xeadas, temperaturas suaves , precipitacións elevadas e certa seca estival. 
 
A orientación da ría facilita a entrada de ventos do sudoeste de procedencia 
oceánica, traendo consigo fortes precipitacións e temperaturas suaves. 
 
A temperatura media anual é de 14,8ºC , a media de horas de sol anuais de 2.392 
horas ( con 10 horas/día de media no mes de xullo) , e as precipitación media anual   
sitúase entre os 1.200 e 1.400 mm. 
 
A zona concreta da modificación non presenta un microclima diferenciado do seu 
contorno 
 
XEOMORFOLOXÍA 
 
O terreo afectado pola modificación correspóndese cunha zona  mayoritariamente 
chá con pendentes suaves entre o 3 e o 6%. O rango de altitude varía entre os 15 e 
os 20   m s.n.m.  
 
A orografía natural consérvase no Parque da Bouza que , especialmente na zona 
Sur respetou, no seu tratamento como zona verde pública, as súas condicións 
naturais orixinais, tanto o arboredo como as sinuosidades do terreo.  
 
LITOLOXÍA E SOLOS 
 
A litoloxía ven caracterizada por terreos de rochas igneas moi alteradas con 
algunha veas de depósitos metamórficos. 
 
A aptitude do solo , como factor integrante da asignación de capacidades do 
territorio, no proceso de ordenación do mesmo (a nivel de PLAN XERAL), non altera 
as decisións a este nivel de planificación. O solo xa ten asignado un uso. Ademáis, 
o tipo de intervención que da orixe ao presente documento, non supón unha 
modificación substancial da natureza do mesmo, ao menos desde o punto de vista 
da sua productividad. 
 
Auga. 
 
Aínda que non existen, a día de hoxe,  no ámbito obxecto de modificación, 
elementos puntuais (fontes, balsas, etc) ou lineais ( cursos de auga continuos ou 
discontinuos) relacionados coa agua, existen zonas de desagüe natural  en  zonas 
cóncavas ou depresións que se enchoupan boa parte do ano, como se cita no 
catálogo de xardíns do PXOM. O carácter natural da zona verde integrou ditas 
superficies de auga no propio deseño do Parque. Os proxectos de obra que se 
leven a cabo como resultado da modificación contemplarán dispositivos 
encamiñados á recollida e recuperación de augas grises  e evacuación. 
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Vexetación e usos do solo 
 
Na  zona concreta da  modificación non existen , a día de hoxe , especies arbóreas 
de interese. A superficie está principalmente ocupada por herba, vexetación 
arbustiva e  algúnshas árbores de baixo porte. 
 
Polos bordes do ámbito intégrase a vexetación da Bouza. 
 

 
 

Fig.8.Foto aérea da zona concreta da modificación/vexetación existente 
 
O impacto da modificación puntual pode chegar a ser positivo, en canto que 
plantexe medidas específicas de restauración ambiental e paisaxística para a 
ampliación da zona verde. 
 
Fauna 
As especies de fauna existentes están ligadas  á zonas verde: Invertebrados 
(caracois, insectos, vermes…), pequenas aves e mamíferos (roedores).  
 
Figuras de protección 
O territorio da área de planeamento non está incluido en  ningún espazo natural 
protexido, segundo recolle o contido da Lei 9/2001 de Conservación da Natureza. 
 
Usos do solo 
O Parque da Bouza está xa utilizado como zona verde pública rodeada dun  tecido 
urbano contínuo en bloques illados de alta densidade. A zona obxecto desta 
modificación está situada ao Leste de dito Parque  actualmente incorporada a dito 
espazo público sen ningún uso.  
 
A parte norte está considerada polo PXOM un sistema xeral da cidade, coa clave  
SX 16ELZV A BOUZA. 
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Fig.9. Parte norte do Parque da Bouza/ Ficha do Sistema Xeral do PXOM 

 
Valor ambiental 
 
Segundo o estudio de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico do 
PXOM, que non contén o dato do Polígono xa executado considera o ámbito en 
parte como unidade ambiental 1 ”tecido urbano contínuo”, non valorable desde o 
punto do interese global, segundo a metodología do ETSAIP.  
 (gráficos seguintes do ESAITP do PXOM) 
 
 

 
TECIDO URBANO CONTINUO
URBANIZACIÓN AGRÍCOLA DIFUSA
NÚCLEOS DE POBOACIÓN
URBANIZACIÓNS
ZONAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICIOS
MINAS

CULTIVOS ANUAIS EN MAIORÍA E VIÑEDO
PIÑEIRO
EUCALIPTO E PIÑEIRO
EUCALIPTO, PIÑEIRO E CADUCIFOLIAS
MATO
MATO E ESPECIES MADEREIRAS

M
R
P
L
M

 
 
 

Fig.10. Ampliación do plano de unidades ambientais do PXOM 
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Fig.11 . Ampliación do plano de valoración de unidades ambientais do PXOM 
 
UNIDADE PAISAXÍSTICA.- 

No estudio da paisaxe  do ESAITP do Plan Xeral, o ámbito desta Modificación 
localízase na Unidade Paisaxística 4 VIGO-CIDADE ,  na que non se aplican os 
criterios xerais de análise da singularidade, diversidade e naturalidade , nin a 
valoración da CALIDADE . 
 
No Estudio de Fraxilidade visual , esta Unidade cualifícase como de FRAXILIDADE 
MOI BAIXA. 
 

DESCRICIÓN DO PLANEAMENTO 

 
Os obxectivos xerais que se pretenden quedan reflictidos na resolución de inicio do 
expediente:  
 
A modificación que se pretende efectuar afectará unicamente ás parcelas 
dotacionais, cos obxectivos de posibilitar a creación dun equipamento socio-
cultural ó servizo do barrio de Coia que integre a reconstrucción do “Colexio 
Alemán”, xa prevista no PERI, e a ampliación da zona verde da Bouza-Sur, 
suprimindo as parcelas de equipamento que figuraban no PERI cunha ordenación 
en altura e que permitía a recepción de edificabilidades residenciais externas. 
 
Esta modificación afectaría tanto á pormenorización dos usos dotacionais previstos 
como á propia ordenación detallada do PERI aprobado. 
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Segundo o Art. 47.4 da LOUGA o Pleno do Concello, por maioría absoluta legal e 
sen necesidade de seguir o procedemento de modificación do Plan podería 
acordar o cambio de uso dos terreos reservados para equipamentos públicos por 
outros usos dotacionais distintos, sempre que se mantivese a titularidade pública ou 
se destinase a incrementar as zonas verdes e os espazos libres públicos, como 
acontece neste caso. 
 
Non en tanto, a modificación que se pretende alteraría igualmente a ordenación 
detallada do PERI, o que precisa, segundo informan os servizos técnicos municipais, 
da tramitación dunha modificación puntual deste, que se pode instrumentar 
mediante un Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións (PEID) dos previstos no 
Art. 71 da LOUGA. 
 
ALCANCE E CONTIDO. 
 
 
Os PEID teñen por obxecto o establecemento e a ordenación das infraestructuras 
básicas relativas ó sistema de comunicacións, transportes, espazos libres públicos, 
equipamento comunitario, e das instalacións destinadas ós servizos públicos e 
subministracións de enerxía e abastecemento, evacuación e depuración de augas. 
Conterán as seguintes determinacións: 
 

a) A delimitación dos espazos reservados para infraestructuras e dotacións 
urbanísticas e o seu destino concreto. 

 
b) As medidas necesarias para a súa adecuada integración no territorio e para 

resolver os problemas que poida xerar no viario e nas demáis dotacións 
urbanísticas. 

 
c) As medidas de protección necesarias para garantir a funcionalidade e 

accesibilidade das infraestructuras e dotacións urbanísticas 
 
ALTERNATIVAS 
 
As alternativas que se poden propoñer serían as dúas seguintes: 
 
• Non realizar A Modificación puntual e continuar co desenvolvemento do Plan 
Especial . 
• Realizar a Modificación Puntual do Plan parcial de Navia a través dun Plan 
Especiald e Infraestructuras e Dotacións. 
 
Das dúas alternativas, a máis razoable parece realizar a Modificación, debido,  
fundamentalmente,  aos seguintes motivos: 
 
• A realización da Modificación  permitirá ampliar a zona verde do Parque da 
Bouza Sur, espazo natural catalogado polo Plan. 
 
• A zona de equipamentos do PERI destinarase unicamente a dotación socio-
cultural  e zonas verdes suprimindo a posibilidade de construir edificios en altura, 
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ainda que foran para acobillo de vivendas de protección con edificabilidade traída 
doutros ámbitos. 
 
• O PEID ermitirá ordenar todos aquelas dotacións, equipamentos e  e sistemas 
locais  do ámbito da actuación, en atención ás necesidades da poboación xa 
asentada como a futura derivada das fases pendentes. 
 
• A modificación da resposta a reivindicacións cidadáns de colectivos do Barrio de 
COia  en defensa do Parque da Bouza Sur, pola reconstruccción do Colexio Alemán 
na zona e pola dotación socio-cultural do Barrio.  
 
APROXIMACIÓN AOS EFECTOS PREVISIBLES 
 
De acordo cos criterios de ordenación establecidos con anterioridade, sustentados 
no mantemento tanto da estrutura urbanística vixente como dos valores ambientais 
e culturais de relevancia, e coa mesma  intensidade edificatoria , ás características 
e calidade dos usos propostos; e á integración urbana que se pretende cos barrios 
de bordo, estímase que os previsibles efectos ambientais xerados pola actuación 
pública non son significativos, todo o contrario, representa unha oportunidade 
única de revitalizar unha área urbana da Cidade de Vigo. 
 
Dentro das Alternativas posibles,a elixida como máis idónea é a que mellora a 
integración da ordenación na malla urbana da cidade de Vigo, e a dotación de 
equipamentos, cunha implantación que favorece a densificación e o menor 
consumo de solo, dentro dos criterios de sostibilidade ambiental e económica , co 
mantemento da estructura existente. 
 
PROCEDEMENTO/  Descrición dos procesos que se seguiran para a elaboración do 
plan 
 
O artigo 94 da LOUGA dispón que calquera modificación do planeamento 
urbanístico deberá fundamentarse en razóns de interese público debidamente 
xustificadas encamiñadas á mellora substancial da ordenación urbanística vixente, 
ó desconxestionamento urbano, á mellora da articulación de espazos libres públicos 
e dos volumes construídos, á eliminación de usos non desexables ou á incorporación 
doutros necesarios, á creación de novas dotacións urbanísticas públicas, á 
resolución de problemas de circulación e a outros fins públicos. 
 
Tanto a modificación do Plan especial como o propio PEID seguirán o 
procedemento previsto no Art. 86.1 da LOUGA para a súa tramitación e 
aprobación. 
 
Con todo, por tratarse dun Plan especial non previsto no PXOM requirirá, en todo 
caso (Art. 86.1.d] LOUGA), a previa emisión do informe preceptivo e vinculante da 
Admón. autonómica no tocante ó control da legalidade, a tutela dos intereses 
supramunicipais e ó cumprimento das determinacións establecidas nas directrices 
de ordenación do territorio e dos plans territoriais e sectoriais. 
 
Para estes efectos, cumpridos os trámites sinalados no precitado Art. 86.1 da 
LOUGA, o órgano municipal competente aprobará provisionalmente o contido do 
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Plan coas modificacións que fosen pertinentes e o someterá, co expediente 
completo debidamente dilixenciado, ó conselleiro competente en materia de 
urbanismo e ordenación do territorio para o seu informe preceptivo, que deberá ser 
emitido no prazo de tres meses, contado desde a entrada do expediente completo 
no rexistro da consellería. 
 
A lei 6/2007 de 11 de maio , de medidas urxentes en materia de ordenación do 
territorio e do litoral  (DOG  de 16 d emaio de 2007) integra no seu capítulo II, para 
os instrumentos de planeamento urbanístico, nun solo procedemento a avaliación 
ambiental estratéxica establecida na Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos 
efectos de determinados plans e programas no medio ambiente (BOE 29 de abril de 
2006), e o procedemento de aprobación do planeamento recollido na Lei 9/2002, 
de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia, modificada pola Lei 15/2004, de 29 de decembro , e pola lei 6/2008, de 19 
de xuño. 
 
Para poder dar formalmente inicio ao procedemento de Avaliación Ambiental 
Estratéxica (AAE), redactase ( previamente á documentación para aprobación 
inicial)  este DOCUMENTO DE INICIO que será remitido polo órgano promotor ( neste 
caso o Concello de Vigo) ao órgano ambiental (Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible-Dirección Xeral de Dsenvolvemento Sostible).  Este 
documento de inciio poderá consultarse na páxina web da Consellería de Medio 
Ambiente http://medioambiente.xunta.es/, no link de avaliación ambiental 
estratéxica.  
 
Nun prazo non superior a tres meses o órgano ambiental remitirá ao órgano 
promotor un DOCUMENTO DE REFERENCIA, que deberá ser tido en conta para a 
redacción do informe de sustentabilidade ambiental (ISA) e a proposta do plan 
para aprobación inicial identificando, describindo e avaliando os probables efectos 
significativos sobre o entorno. 
 
Neste caso, tendo en conta que a Modificación Puntual que se pretende carecerá 
de efectos significativos sobre o  medio ambiente , o documento de incio pretende 
formular a consulta prevista no artigo 4 da LEAE (Ley 9/2006 , de 28 de abril, sobre 
evaluación de determinados plans y programas en el medio ambiente). 
 
Segundo establece a LEAE no seu artigo 4 , nos supostos do artigo 3.3.  cando se 
trate, ben de plans e programas que establezan o uso de zonas de reducido ámbito 
territorial, ben por tratarse de modificacións menores de plans e programas ou ben 
por tratarse d eplans e programas distintos dos previstos no artigo 2.a) o 
procedemento de AAE (avaliación ambiental estratéxica ) podería exceptuarse  
previa consulta  ás Administracións Públicas afectadas, con competencias sobre o 
ámbito. 
 
En todo caso debera facerse pública a decisión adoptada, así como explicar s 
motivos de manera razonada de tal decisión , calquera que fóra esta. 
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MARCO NORMATIVO 
 
A normativa legal que da amparo á Modificación de planeamento cítase nos 
seguintes puntos: 
 
• Lei 9/2002, de 30 de Decembro, de ordenación urbanística e protección do medio 
rural de Galicia 
• Lei 15/2004 de 29 de Decembro, de modificación da lei 9/2002 de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia 
• Lei 8/2007, de 28 de maio, de solo 
• RDL 2/2008 Texto refundido Lei do solo do estado 
• Lei6/2007 de 11 de maio de medidas urxentes en materia de ordenacióndo 
territorio e o litoral 
• Lei 6/2008 de medidas urxentes en materia de vivenda e solo. 
• PXOM Vigo. 
• Lei 9/2006, de 28 de Abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e 
programas no medio ambiente. 
• Lei 6/2001, de 8 de maio, de modificación do Real Decreto Legislativo 1302/1986 
de 28 de xuño de Avaliación de Impacto Ambiental. 
• Decreto 262/2007 Normas do hábitat galego 
 
 

Vigo 27 de maio de 2009 
 
 

O arquitecto municipal: 
 
 
 
 
 

Asdo: Antonio Alonso Fernández 



  
Concello de Vigo 
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
Oficina de Planeamento e Xestión 
 

MODIFICACION PUNTUAL PLAN ESPECIAL REFORMA INTERIOR. PERI II-08 A BOUZA SUR (API-61 PXOM) 
PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS E DOTACIÓNS (PEID) 

V2. APROBACION DEFINITIVA OUTUBRO 2011 
 

ANEXO 4 

MODIFICACIÓN DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  

P E R I  I V - 0 1   S A N  R O Q U E  A  
 
 

DOCUMENTO 3. ANEXOS. 

ANEXO 4. Decisión  da Consellería de Medioambiente, Territorio e Infraestructuras 
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