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1. ANTECEDENTES 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vigo (en diante, P.X.O.M. do Concello de Vigo) 
(aprobado de forma definitiva e parcial por Orde da Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e 
Transportes de data de 16 de maio de 2008; prestándose mediante a Orde do Conselleiro de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras de data de 13 de xullo de 2009 aprobación definitiva en relación 
co cumprimento da Orde precitada) recolle dentro dos Ámbitos de Planeamento Remitido relativos a solo 
urbano non consolidado coa clave A-4-01 o denominado como “Barrio do Cura”. 

De conformidade ás previsións do art. 9.17.2.4 das Normas Urbanísticas do Concello de Vigo, “a 
iniciativa do planeamento poderá ser pública ou privada”; promovéndose neste senso pola mercantil 
“Valery Karpin & Asociados Inmobiliarios, S.L.” o desenvolvemento de dito ámbito, para o que resulta 
necesario o desenvolvemento do Plan Especial de Reforma Interior do Barrio do Cura, tal como se deriva 
do art. 70 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de 
Galicia (en diante, LOUGA).  

Correspondendo o sometemento ó procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica de tales 
instrumentos urbanísticos, de conformidade ó determinado no art. 3 da Lei 9/2006, do 28 de abril, de 
Avaliación de efectos de determinados Plans e Programas no medio ambiente, art. 5.b) da Lei 6/2007, do 
11 de maio, de Medidas Urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia e art. 4.0.3 
das Normas Urbanísticas do P.X.O.M. do Concello de Vigo no que se sinala que “todo o planeamento de 
desenvolvemento derivado do PXOM de Vigo deberá someterse a avaliación ambiental estratéxica”; e a 
Secretaría Xeral de Calidade e Avalicación Ambiental corresponde a decisión acerca da necesariedade 
ou, en caso contrario, innecesariedade de continuar coa presente tramitación.  

2. ÁMBITO TERRITORIAL 

O Plan Especial de Reforma Interior do ámbito de solo urbano non consolidado A-4-01 “Barrio do Cura” 
desenvolveránse sobre a zona delimitada a este respecto no plano de “Ámbitos de planeamento 
remitido” do P.X.O.M. do Concello de Vigo e identificado como V.4, unha vez realizadas as correccións 
en relación cos extremos expostos no anterior apartado, artellándose como peza de conexión do Casco 
Vello coa Rúa Torrecedeira, Paseo de Alfonso e Rúa Pi e Margall. O devandito plano se adxunta no 
Anexo III do presente documento, como plano nº1: Ámbito de planeamento. 

O Concello de Vigo, no que se asenta o ámbito obxecto de desenvolvemento, sitúase ó sur da provincia 
de Pontevedra, na ría do mesmo nome, limitando ó norte con Redondela, ó sur con Nigrán e Gondomar, 
ó leste con Mos e Porriño e ó oeste coa Ría do seu mesmo nome.  

A continuación preséntase unha imaxe na que se encadra o ámbito do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O territorio vai dende o extremo norte na latitude 45°15' (Teis) ata o sur 45°9' (Zamáns), dende o oeste 
en Saiáns (8° 48' lonxitude W) (exceptuando as Illas Cíes que se atopan máis o oeste (8°54')) ata as 
parroquias de Cabral e Candeán no extremo leste (8°39' lonxitude W), en extensión de 110 km². 

Sendo unha das cidades máis relevantes da Comunidade Autónoma de Galicia, e tendo gran 
importancia no contexto socio-económico do país; gozando tamén de gran vinculación co área do Norte 
de Portugal. 

Conta con case 300.000 habitantes distribuidos en 17 parroquias. 
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O viario estructurante a escala metropolitana está conformado pola AP-9, AG-57, A-55, Cinto Litoral, 
Primeiro Cinto entre Bouzas ata Zona Franca-Balaídos, Segundo cinto de circunvalación e nova 
autoestrada entre Vigo e O Porriño; servindo tanto para o tráfico de paso como para aquel tráfico que 
dende os municipios lindeiros ou dende os corredores de interese xeral se relacione co municipio de 
Vigo. 

A superficie onde se atopa o ámbito atópase delimitada polo norte por un grupo de viviendas con acceso 
pola Rúa San Francisco, polo sur pola Rúa Llorente, polo oeste pola Rúa Gaiteiro Ricardo Portela (no 
suroeste pola Rúa Torrecedeira e Rúa Santa Marta) e, polo leste, pola Rúa Pi y Margall e o Paseo de 
Alfonso XII. 

Sendo a clasificación urbanística dos terreos incluidos no ámbito de actuación a de “solo urbano non 
consolidado”. 

3. OBXECTIVOS  

O obxectivo do PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO ÁMBITO DE SOLO URBANO NON 
CONSOLIDADO A-4-01 “BARRIO DO CURA” é articular de conformidade ó ordeamento xurídico a 
ordeación deste ámbito de solo urbano non consolidado ubicado nunha zona privilexiada do termo 
municipal de Vigo, para cubrir a demanda de edificacións residenciais existentes nesta zona. 

A ordenación que se propón pretende dar resposta e consecuencia ás esixencias e obxectivos que se 
sinalan de seguido: 

 Conformación dun espacio urbano xustaposto e distinto ó Paseo de Alfonso, mais ó que lle oferta 
continuidade e posibilidade de comunicación e transversalidade coas cotas máis baixas. 

 Ampliación do sistema viario de conexión entre Pí y Margall e Torredeira, nomeadamente, nas 
rúas Llorente e Santa Marta. 

 Disposición dunha conexión directa da rúa Torrecedeira co Paseo de Alfonso. 
 Consecución de espacios libres e zonas verdes de centralidade, novas dotacións e 

equipamentos. 
 Disposición da edificación de xeito que permita a creación de espacios públicos de entidade 

propia coa escala e relación correspondentes. 
 Provisión de medidas que melloren as transversalidades, nomeadamente, o traveso de espacios 

e construcción, mesmo con pasarelas pasantes que dende o Berbés conduzan o interior do 
ámbito. 

4. DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN ACTUAL 

4.1. RELEVO  

A topografía do concello é moi variada e chea de contrastes, presentando unha orografía complicada 
sobre todo nas zonas altas do interior, onde aparecen fortes pendentes como na Madroa ou en 
Candeán, parroquia asentada na vertente sur do monte Vixiador, ou o relevo arredor da aliñación dos 
cumios montañosos do Sur (Monte Alba, Monte Cepudo e Galiñeiro), que producen áreas de escarpadas 
pendentes.  

As zonas altas do interior poderíamos enmarcalas como unha grande unidade do relevo. 

Outra unidade do relevo son os vales, destacando o principal que é o Val do Fragoso, drenado polo río 
Lagares e que percorre o municipio en dirección norleste-suroeste, val moi disimétrico que na súa 
vertente norte está separado por unha dorsal que segue a mesma dirección do val e onde se localiza 
gran parte da cidade compacta. Xunto ó Val do Fragoso temos no territorio o Val de Zamáns e os Vales 
de Coruxo-Oia-Saiáns e de Teis.  

E a outra é o litoral. A Ría de Vigo e os seus rebordes montañosos constitúen unha unidade 
macroespacial, onde se poden definir unidades xeomorfolóxicas ben diferenciadas.  

A característica fisiografica máis destacada do ámbito de estudo é a diferenza altitudinal que existe entre 
a zona OESTE, de cota máis baixa, a 10 metros de altitude media, que se corresponde coa rúa do 
Gaiteiro Ricardo Portela e a zona sur, de máis altitude, onde se alcanza a cota de 41,33 m. no punto de 
cruzamento das rúas Llorente e Pi y Margall, o que significa que existe unha diferenza altitudinal de 31 
metros entre ambas as partes sinaladas do ámbito do PERI. 

A orientación predominante do ámbito de afección do PERI “Barrio do Cura” é noroeste, por iso 
proxéctase o espacio verde tras unha peza de edificación que o protexa dos ventos do norte. 



 A    M    B    I    O    T    E    C  

 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO ÁMBITO DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO A-4-01 “BARRIO DO CURA” 3   

 

4.2. CLIMATOLOXÍA  

O termo municipal de Vigo caracterízase por un clima mormo, con escasas xeadas, moderada amplitude 
térmica anual e diaria, suavidade das temperaturas, precipitacións elevadas e con certa seca estival. 
Podemos dicir que é un clima oceánico de transición ao mediterráneo. É xa que logo un clima 
privilexiado, común a Rías Baixas, tanto para o confort dos habitantes como para as especies vexetais 
que non ven apenas limitado o seu crecemento por mor do clima. 

A orientación que presenta a Ría de Vigo, cunha dirección sudoeste-nordeste, facilita a entrada dos 
ventos de procedencia oceánica, traendo consigo importantes precipitacións e temperaturas suaves. 

As temperaturas medias anuais no conxunto dos tres observatorios oscilan entre os 14,80º C de Vigo e 
os 11,10º C de Peinador. Os valores máis altos rexístranse nos meses de verán, xeralmente entre xullo e 
setembro, namentres que os máis baixos rexístranse nos meses de decembro e marzo.  

As precipitacións rexístranse durante todo o ano, sendo máis intensas nos meses de inverno e primavera 
e menos frecuentes nos meses de verán. A dinámica xeral presenta un descenso continuado das 
choivas dende xaneiro ata os meses do verán, sendo xullo e agosto os que teñen uns niveis máis baixos, 
para logo comezar a subir progresivamente ata o mes de decembro.  

A media de horas de sol é, segundo datos recollidos no centro meteorolóxico de Galicia, de 2.392 horas 
de sol ó ano. No referente a radiación solar, temos radiacións medias de 3,8 KWh/m2 media diaria anual 
(datos da estación de Peinador 1982-1991) que son datos nítidamente similares ós rexistrados na 
mesma latitude no mediterráneo.  

Debéndose a existencia de microclimas locais á orientación aos ventos dominantes, suroeste, noroeste e 
noreste e ó relevo. A orientación ó sur e constituír ou non áreas pechadas, serán factores positivos para 
a ocupación mentres que o investimento térmico nos fondos do val provocan néboas persistentes, e 
como resultado os fondos do val son máis fríos e húmidos. 

4.3. REDE HIDROGRÁFICA  

4.3.1. Cursos Locais 

Dentro do ámbito de afección do PERI non existen cursos de agua superficiais nin continuos nin 
semipermanentes.  

4.3.2. Augas subterráneas 

As augas subterráneas, en xeral, utilízanse na súa maioría para o aprovisionamento de algunhas 
vivendas unifamiliares. En todo o territorio son moi comúns as minas e mananciais de carácter 
permanente. Estes mananciais, de distribución bastante dispersa, dan augas de calidade variable, 
potables e non potables. Ademais, os acuíferos dos que toman as súas augas son en moitos casos 
explotados polos veciños  

4.3.3. Captacións e explotacións subterráneas 

Se ben en canto a captacións e explotación non existen en Galicia unha estatística de captacións de 
augas subterráneas para poder establecer cales son os seus usos reais, os seus tipos, características, 
calidade e deficiencias, no que sí existe consenso é na extensa contaminación bacteriolóxica das augas 
subterráneas en todos os concellos de Galicia; polo que é necesaria a protección da calidade das augas 
das fontes públicas. En moitos casos o problema de contaminación débese a un mal estado da captación 
(comunmente as captacións carecen dun selo que evite a entrada de augas de bota), e, en xeral as 
captacións familiares non respectan as distancias mínimas ás fosas sépticas, o que facilita a 
contaminación das augas subterráneas coas augas residuais.  

Neste sentido destácase o feito de que aínda existe neste área un grupo de vivendas que non teñen rede 
de sumidoiros, senón que verten todas as súas augas fecais a unha fosa séptica común.  
 
Tamén existe un lavadoiro (a conservar no PERI aínda que retírase o tellado e reponse o caño) e unha 
fonte, de auga non potable, na rúa Perigos. 

4.4. XEOLOXÍA  

Os dous elementos definitorios da estrutura xeomorfolóxica son a xeoloxía e a tectónica.  

Por unha banda, a xeoloxía con dúas litoloxías clave: os afloramentos graníticos e os gneis de diferentes 
idades e natureza, que no seu conxunto presentan unha disposición en bandas en dirección norte-
sureste por outra banda o outro elemento definitorio da estrutura é a tectónica. A Galicia meridional 
costeira está dentro nunha dirección tectónica dominante de suroeste a noreste ligada en último termo á 
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oroxénese alpina, que nos seus últimos impulsos reabriu fracturas polas que afundiu un gran bloque 
litoral que seguidamente o mar invadiu esta depresión en forma de funil (ó final da Era Terciaria). O nivel 
do mar chegou a súa cota actual no pasado xeolóxico recente ó afundiren os xeos da última glaciación 
(entre 12.000 e 5.000 anos).  

Así, os dous grandes elementos xeomorfolóxicos para entender a configuración do sector meridional das 
Rías Baixas son o eixo suroeste-noreste que favorece a apertura da Ría de Vigo e un eixo norte-sur que 
propicia a depresión meridiana dende Pontevedra ata Tui. E todo este gran sistema de fallas está 
asociado a outras fallas de menor importancia e oblicuas ás primeiras, que fan que exista sucesión de 
zonas elevadas e deprimidas sobre as que incidiu a erosión de maneira diferencial segundo o tipo de 
substrato rochoso e o drenaxe dos cursos fluviais. 

No concello diferéncianse claramente dous ámbitos, o oriental co dominio case absoluto de rochas 
metamórficas e o occidental coa presenza de rochas graníticas.  

As rochas metamórficas sitúanse, en case toda a zona oriental, chegando prácticamente ata Bouzas, 
entrando outra franxa en Alcabre e Samil no tramo de costa dende Punta Sobreira ata punta Priegue. 
Presentan unha distribución, que a grandes trazos, segue a franxas de dirección norte-sur, ocupando 
máis do 50% do termino municipal. Tamén temos paragneis e micaxistos que se caracterizan pola súa 
marcada esquistosidade, os gneises de biotita e os gneises de riebeckita que afloran nunha banda 
estreita e alongada dende A Guía ata o extremo sur do concello, na parte alta da ladeira setentrional do 
Galiñeiro, sendo esta rocha a responsable da súa abrupta forma de cresta de galo, causa do seu nome.  

As rochas ígneas ocupan a práctica totalidade da área occidental do municipio de Vigo, agás na costa. 
Presentándose granitos de dúas micas e granitos de biotita. Ademais aparecen rochas filonianas na área 
meridional do municipio desenvolvéndose a favor das fracturas.  

A continuación móstrase una imaxe na que se encadra o ámbito de estudo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á vista da imaxe conclúese que no ámbito de estudo atópanse rochas ígneas e rochas ígneas moi 
alteradas, quedando o ámbito da actuación no límite dos depósitos cuaternarios. 

4.5. VEXETACIÓN 

O Concello de Vigo, dende o punto de vista corolóxico atópase localizado na Rexión Bioxeográfica 
Eurosiberiana, Provincia Cántabro-Atlántica, Sector Galaico-Portugués, e Subsector Miñense.  

Actualmente, os arborados de piñeirais e eucaliptais son os protagonistas principais e destacados da 
paisaxe forestal e por tanto arbórea de Vigo, o mesmo ca paisaxe forestal dos concellos veciños, sendo 
moi escasos os bosques autóctonos.  

O arborado autóctono en Vigo atópase máis nas carballeiras de parques como a do Parque de A Guía, 
de Castrelos ou a de San Roque, que nas masas forestais da coroa de montes, onde predominan os 
piñeiros e eucaliptos. Aínda que nos últimos anos as labores das Comunidades de Montes camiñan na 
mellora da biodiversidade dos montes. Sen olvidar que tamén nas valgadas mais angostas atópanse 
restos de carballeiras mesturadas con arborado de ribeira, formando pequenas fragas como por exemplo 
na zona de Rego da Rega en Fragoselo (Coruxo -Vigo) e Chandebrito (Nigrán).  



 A    M    B    I    O    T    E    C  

 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO ÁMBITO DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO A-4-01 “BARRIO DO CURA” 5   

 

Destacando como unidades de vexetación que se poden atopar no Concello de Vigo as seguintes: 

- Carballeiras ou fragas: os escasísimos restos de fragas que quedan no Concello están conectados 
ós bosques riparios nos vales de certa pendente e atópanse en serio risco de desaparición por 
proxectos de urbanización, creación de novos viarios, talas, etc ...  
 

- As repoboacións forestais: as especies principais nos montes de Vigo son: piñeirais, eucaliptais e 
masas mixtas. Outras repoboacións lévanse a cabo polas Comunidades de Montes cara a mellora 
da biodiversidade. O listado de especies é moi amplo destacando neste caso algunhas delas: 
castiñeiros “Castanea sativa”, carballos “Quercus robur”, carballo americano “Quercus rubra”, 
nogueiras, cerdeiras, etc. 
.  

- As matogueiras: A maioría dos matos aparecen pola intervención humana (queimas, cortas, 
pastoreo, abandono de campos de cultivo, etc). Destacan as toxeiras: toxo “Ulex europaeus” e 
breixos “Erica cinerea” e “Erica umbellata”. E xesteiras en cultivos e prados abandonados.  
 

- Humidais: Destacan tres humidais no concello, todos de amplo interese natural: o humidal do 
Goberna, o do Vao e a Xunqueira do Lagares.  
 

- Vexetación de dunas e praias:, a excepción das Illas Cíes, únicamente queda no Concello unha 
praia cun pequeno sistema dunar, a praia e dunas da Fontaíña, ao leste da praia do Bao, no lugar de 
Breadouro (Coruxo) onde sobrevive unha vexetación dunar grazas a un proxecto de recuperación e 
a un valado de protección no pequeno sistema dunar. Tamén destaca en Samil un piñeiral plantado 
nos anos 50 sobre o un cordón dunar máis alá da estrada, o que presenta un valor xeomorfolóxico 
ao se converter nunha duna fosilizada. 
 

- Vexetación do litoral rochoso: nos tramos máis abruptos do litoral rochoso consérvase a 
característica vexetación de cantís 
 

- A flora ornamental do concello.: o concello de Vigo destaca polo gran número de árbores singulares 
existentes en todo o termo municipal. Nunha publicación do concello de Vigo catalóganse 226 
especies máis 12 híbridos e un número total de exemplares que ascende a 4259. E isto é un número 
moi elevado, máxime se temos en conta os criterios de selección, que excluíron, salvo excepcións as 
plantas menores de 20 anos; sendo estas árbores singulares parte do patrimonio natural do territorio, 
debéndose evitar a perda destas árbores insustituibles. 

Respecto ó área de estudo, unha vez realizada unha visita ó ámbito de afección do PERI sinálase que a 
maior parte da superficie non edificadada está cuberta por unha densa e alta masa de silvas (Rubus sp.). 
Debe sinalarse neste apartado que aínda que NON SE ATOPARON EXEMPLARES SINGULARES OU 
ESPECIES PROTEXIDAS si se han inventariado exemplares que, dado o seu porte e a súa boa 
conformación deberíase valorar a súa posibilidade de conservación na zona verde programada máis 
próxima, tendo en conta ademais que algúns destes exemplares están ubicados nos terreos que se 
destinarán a “Zona Verde e Espazo Público”; podéndose realizar, en caso necesario, o seu transplante á 
zona verde que se considere, sempre e cando isto sexa factible tecnicamente. A ubicación destes 
exemplares sinálase no plano nº 1: “LOCALIZACION DE FOTOGRAFÍAS E DE EXEMPLARES 
ARBÓREOS  DESTACADOS NO ÁMBITO DE ACTUACIÓN”. Estes exemplares son: Phoenix 
canariensis (palmeira), Persea americana (árbore do aguacate), Liquidambar styraciflua (liquidambar), 
Camellia japonica (camelio), Juglans nigra (nogueira), Laurus nobilis (loureiro) e Olea europaea (olivo). 

No Anexo II: “DOCUMENTO FOTOGRÁFICO” recóllense imáxenes destes exemplares. (Fotografías nº 
65 a 70). 

4.6. FAUNA 

Vigo é unha das zonas de maior biodiversidade de Galicia en relación ca herpetofauna, como o proba 
que no seu territorio se encontran presentes un 78,57 % das especies de anfibios de Galicia, e un 54,17 
% das especies de réptiles galegos. Tamén canta cunha variada representación de mamíferos (48.33% 
do total galego) e cunha abundante ornitofauna mariña.  

Como ecosistemas de gran importancia para a supervivencia da fauna, destacamos as Illas Cíes e as 
zonas húmidas como a Xunqueira do Lagares e o Humidal do Bao, todos os ríos e regatos, o mesmo 
que os montes, o espazo agrícola e os parques urbanos, xa que todos e cada un acubillan 
representantes da fauna galega. 

Respecto ó área de estudo, neste apartado resúmese que dada a inexistencia de comunidades vexetais 
en si, exceptuando a masa de silvas, e ó existir só exemplares arbóreos illados e un pequeno mosaico 
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de hortas e leiras, non cabe destacar a presenza de ningunha comunidade faunística ou especie de 
interese. As especies animais máis frecuentes na área de estudo son os gatos, que frecuentan estas 
zonas debido a que hai veciños que os alimentan nas rúas. Tamén son abundantes as ratas, que 
proliferan debido ó abandono da área e á gran cantidade de lixos e residuos que se atopan dispersos por 
distintos puntos da área de afección. 

4.7. PAISAXE  

Vigo, abrangue aproximadamente o territorio coñecido como Val do Fragoso, ademais da parroquia de 
Zamáns que pertence dun xeito estrictamente xeográfico ao val Miñor, e a parroquia de Chapela ou 
Trasmañó que pertencen ao concello veciño de Redondela pero quedan dentro dos límites do 
topográficos e por tanto paisaxísticos do val do Fragoso.  

Poderíase definir a paisaxe de Vigo como unha pequena bisbarra perfectamente definida, pechada por 
unha cadea montañosa polo nacente e máis polo sur, e aberta á Ría polo norte e poñente. O punto más 
baixo correspondese con toda a Iiña de costa e os mais altos coas estribacións montañosas, destacando 
os máis de 700 m. que se acadan na serra do Galiñeiro.  

A maior densidade urbana aséntase nunha banda de aproximadamente 6,2 km ó longo da costa dende 
Teis ata Alcabre en dirección noreste-suroeste, onde está o centro neurálxico da cidade, o casco vello e 
o ensanche de finais do século XIX e principios do XX; a zona ó leste, entre o Monte do Castro e o mar e 
a zona oeste da cidade correspondendo con as Travesas, Florida, e Coia. Esta unidade paisaxística 
comprende a cidade compacta, onde destacan como fitos paisaxísticos da cidade: o porto dende Bouzas 
ata Guixar e por outra os outeiros dos parques de O Castro e A Guía como fitos paisaxísticos primarios 
na paisaxe da cidade.  

Na análise da paisaxe tampouco nos podemos esquecer en mencionar as Illas Cies, que pechan a 
embocadura da Ría de Vigo e forma como a cresta dunha serra afundida con dirección 
aproximadamente norte-sur; ó tratarse dun fito paisaxístico de Vigo, da Ría, de toda Galicia e do Estado. 

Ademais deste arquipélago no concello temos a pequena Illa de Toralla de costa baixa, areosa e rocosa, 
situada a pouca distancia fronte ao areal do Bao unida a terra por unha ponte. Esta Illa está poboada no 
lado oeste por unha urbanización e no lado leste por unha torre de vivendas.  

O territorio que ocupa o termo municipal presenta unha topografía moi variada e chea de contrastes, 
onde os sectores de fondo de val, mestúranse con zonas elevadas; zonas case chans con zonas en 
pendente; diferentes materiais xeolóxicos e unha rede fluvial moi extensa, o que determina que podamos 
dividir o territorio en catro grandes zonas: a costa, o Val do Fragoso, o Val do Lagares e as zonas altas 
das estribacións montañosas.  

- A costa conforma un primeiro sector que, dende o contacto co mar exténdese nunha franxa do 
territorio penetrando levemente cara ó interior e onde non se rexistran grandes variacións 
altimétricas agás moi locais. Temos nesta unidade as subunidades de Costa de Saiáns-Oia, a 
unidade paisaxística de O Bao, o litoral das parroquias de Alcabre e Navia, e tras o litoral do porto 
dende Bouzas a A Guía, temos en Teis outra unidade litoral que posúe unha zona baixa de costa 
chaira e suave que ascende bruscamente os 100 m cara o monte de A Madroa.  
 

- O Val do Fragoso drenado polo río Lagares que percorre o municipio en dirección norleste-suroeste 
e que é claramente disimétrico.  
A vertente meridional é moito más ampla e a onde chegan o Eifonso así como o Barxa e o Rego da 
Rega, principalmente. A vertente setentrional é moito más curta e en pendente, e está separada da 
costa por outra dorsal que segue a mesma dirección que o Val do Lagares e que serve de divisoria 
de augas e por tanto de cunca visual sendo onde se localiza o núcleo central da cidade, sendo a 
esta conca á que pertence o ámbito de estudo do PERI “Barrio do Cura”. 
 

- A zona de fondo do Val do Lagares ten, por unha banda problemas de drenaxe e enchoupamentos, 
por outra problemas de néboas; e por outro é unha área densamente poboada na maioría dos casos 
de modo desordenado aproveitando as ondulacións dos terreos e usando o Lagares en moitos casos 
para instalar un bo número de instalacións industriais.  
 

- E, para rematar o termo municipal diferenciamos a unidade paisaxística A Garrida pertencendo á 
cunca do Zamáns, sen especiais valores paisaxísticos nun entorno eminentemente industrial.  

O ámbito de estudo encádrase dentro da unidade paisaxística nº4 Vigo Centro. Esta unidade paisaxística 
comprende a cidade compacta, onde destacan como fitos paisaxísticos da cidade: o porto dende Bouzas 
ata Guixar e, por outra banda, os outeiros dos parques de O Castro e A Guía como os fitos paisaxísticos 
primairos na paisaxe da cidade. Esta unidade paisaxística é a única que non se valora (no ESAITP do 
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PXOM) dende o criterio de calidade paisaxística xa que metodoloxicamente a valoración da calidade das 
unidades paisaxísticas é dende un punto de vista eminentemente natural e, por tanto, non lle afecta a 
fisionomía fundamentalmente construida no Vigo central. A fraxilidade visual desta unidade paisaxística é 
media. 

En líneas xerais, pódese resumir que tanto desde o miradoiro do Paseo de Afonso XII como desde a 
mesma Praza do Berbés, a imaxe que ofrece este área é a dun barrio decadente, con moitos edificios 
abandonados e outros nun pésimo estado de conservación distribuídos de forma aleatoria, sen ningún 
tipo de ordenación. Ó realizar un percorrido polos límites da área de afección do PERI e ó penetrarse na 
zona interior destácase a existencia de gran cantidade de focos de acumulación de residuos de todo tipo, 
tanto na contorna das vivendas como nas leiras lindeiras coa gran masa de silvas que cobre a maior 
parte de toda a superficie sen edificar. 

4.8. FIGURAS DE PROTECCIÓN 

En base á lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza, e tal e como se reflexa no PXOM, 
resúmese que non existe, dentro do ámbito de estudo, ningún espazo caracterizado como de alto valor 
ambiental ou que se considere como espazo de amortiguamento, clasificados como  SRPEN no PXOM. 

Os outros dous espazos que presentan unha problemática singular dentro do concello son as Illas Cíes 
(incluídas no Parque Nacional Illas Atlánticas) e a Xunqueira do Lagares, ambas as dúas afastadas da 
zona de afección do PERI. 

4.9. USOS ACTUAIS DO SOLO 

Tomando como base o Estudo de Sostenibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico (ESAITP) 
incluído no PXOM, resúmese que da totalidade do termo municipal (contabilizando As Illas Cíes), 
aproximadamente o 43,06% forma parte da Clase 1: zonas edificadas e minas (se soamente se analiza o 
territorio peninsular de Vigo), o 22,18% é solo agrícola, o 34,59% é solo forestal, o 1,5% son solos 
litorales e o 0,40% son zonas húmidas e auga. 

O ámbito de estudo encadráse dentro do primeiro grupo, Clase 1, e dentro desta, nos subgrupos 12, 13 
e 14. 

5.  PATRIMONIO HISTÓRICO 

O patrimonio cultural de Galicia está constituido por tódolos bens de carácter material e inmaterial que, 
polo seu recoñecido valor propio, deben ser considerados como de interese relevante para a 
permanencia e identidade da cultura galega a través do tempo.  

Integran dito patrimonio os bens mobles e inmobles e inmateriais de interese artístico, histórico, 
arquitectónico, paleontolóxico, arqueolóxico, etnográfico, científico e técnico. Tamén forman parte do 
mesmo o patrimonio documental e bibliográfico, os xacementos e zonas arqueolóxicas, así como os 
sitios naturais, xardíns e parques que teñan valor artístico, histórico ou antropolóxico. 

O PERI contempla a obtención de equipamentos dotacionais (669,56 m2 na rehabilitación das 
referencias catastrais 24620-35-36-37-38 e a 24619-02 para a implantación do Museo de Fotografía 
Pacheco e o Museo da Cidade). Ver fotografías nº 32 a 37 do Anexo II: “DOCUMENTO 
FOTOGRÁFICO”. 

6. DEMOGRAFÍA 

A cidade de Vigo foi, durante as últimas décadas, unha das ciudades europeas con maior crecemento 
poboacional.  

Con respecto a principios so século XX, a súa poboación multiplicouse por 13 e con respecto a mediados 
dese século, duplicouna. 

A maior parte da poboación se concentra na cidade, se ben as parroquias periféricas posúen tamén un 
importante continxente poboacional e unha elevada densidade de poboación. De feito, según o Instituto 
Nacional de Estadística, existen no municipio 15 núcleos de poboación que superan os 1.000 habitantes: 
Babio (1.214), Sáa (1.296), Penís (1.079), Fonte Escura (1.242), Pereiró (4.284), Ponte (1.564), Freixeiro 
(2.456), Mantelas (1.595), Salgueira (1.268), Bagunda (2.762), Bouciña (1.823), Barreiro (1.383), 
Ceboleira (2.989), Pardavila (4.128) e Garrida (1.245); sendo a poboación total no ano 2008 a de 
295.703 habitantes.  
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No que respecta ao ámbito de afección do PERI e segundo os datos facilitados pola empresa promotora, 
no ano 2005 había 74 vivendas ocupadas, cunha media de 2 habitantes por vivenda, o que fai un total de 
148 persoas.  

No ano 2009, xa quedan soamente 49 vivendas ocupadas, cunha media de 2 habitantes por vivenda, co 
que se obtén unha poboación total de 98 persoas. 

7. ACTIVIDADE ECONÓMICA 

O Concello de Vigo caracterízase pola preponderancia dunha economía diversificada vencellada ó sector 
pesqueiro, á industria e ós servizos. Entre os motores da economía de Vigo está a industria 
automovilística, liderada por PSA Peugeot Citroën, que ten no municipio a súa primeira factoría en 
importancia de Europa. 

Asemade, son moi importantes a construcción naval e o sector pesqueiro en todas as súas vertentes, 
desde a industria extractiva, armadores, ata a comercial, coas súas lonxas de altura e de baixura, así 
como a industria conserveira, conxeladora e transformadora.  

O de Vigo é o primeiro porto comercializador de pescado para consumo humano do mundo, e os 
asteleiros da Ría son líderes da construcción naval privada española, por facturación e tonelaxe. Tamén 
destaca a extracción, transformación e comercialización de granito e outras pedras ornamentais en 
Porriño. 

O porto de Vigo conta con más de 9 km. de muelles de atraque. Nel cabe citar a importancia do tráfico 
de mercancías, correspondendo os maiores tráficos a mercancías xerais, destacando o movemento en 



 A    M    B    I    O    T    E    C  

 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO ÁMBITO DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO A-4-01 “BARRIO DO CURA” 9   

 

contenedores, o tráfico ro-ro de vehículos e a pedra natural. É ademáis o primeiro porto do mundo polo 
tonelaxe de pesca descargada. 

Unha infraestructura relevante na economía de Vigo é o aeroporto de Vigo situado ás aforas da ciudade. 

Outras actividades económicas importantes en Vigo e comarca son: a industria química e farmacéutica, 
con factorías en Mos e Porriño; a industria textil; a industria editorial, da que Vigo é o primeiro referente 
en Galicia; a industria alimentaria; a fabricación de productos para a construcción; a fabricación de 
maquinaria industrial; a enxeñería naval e, en menor medida a industria aeronáutica. Concretamente, a 
porcentaxe de empregados por sectores sería: 

- Ocupados no sector primario: 2,1%  
- Ocupados na construcción: 6,7%  

- Ocupados na industria: 23,9%  
- Ocupados nos servizos: 67,4% 

Unha institución relevante dentro do desenvolvemento industrial de Vigo e a súa comarca é a Zona 
Franca, fundada en 1947 e que, na actualidade funciona como Axencia de Desenvolvemento Local, 
promovendo solo e infraestructuras de carácter eminentemente industrial e comercial en Vigo e comarca. 

A Universidade de Vigo desempeña un papel importante xunto ó sector privado no progreso tecnolóxico 
e, en consecuencia, no desenvolvemento económico de Vigo. 

Igualmente reseñable como motor da economía viguesa é a actividade ferial e congresual. O IFEVI 
(Instituto Feiral de Vigo) é promotor de feiras e congresos nas súas instalacións de Cotogrande. 

No que respecta ó ámbito de afección do PERI destácase a escasa actividade comercial dentro da súa 
área de afección, quedando moi poucos locais comerciais actualmente abertos: na rúa Santa Marta:  bar 
"Casa Rouco" así como un estanco na rúa Pi y Margall. A antiga panadería "Barrio do Cura" na 
actualidade xa está pechada. 

Destácase tamén neste apartado o feito de que hai moitas vivendas deshabitadas dentro da área de 
afección do PERI, polo que resultaría difícil a dinamización do sector económico nesta zona senón 
realízanse as actuacións necesarias para recuperar a poboación e a actividade que no seu día había 
nesta zona. Os veciños que viven dentro do ámbito de afección do plan son, na súa maioría, de 
avanzada idade, polo que se fai aínda máis urxente a aplicación de medidas que permitan a 
recuperación do Barrio. 

8. DESCRICIÓN XERAL DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO ÁMBITO DE SOLO 
URBANO NON CONSOLIDADO A-4-01 “BARRIO DO CURA” 

8.1. FUNCIÓN DO PLANEAMENTO 

Mediante o Plan Especial de Reforma Interior do ámbito de solo urbano non consolidado A-4-01 “Barrio 
do Cura”, o pretendido é articular de conformidade ó ordeamento xurídico a ordeación deste ámbito de 
solo urbano non consolidado ubicado nunha zona privilexiada do termo municipal de Vigo, para cubrir a 
demanda de edificacións residenciais existentes nesta zona. 

Os Plans Especiais desenvólvense de acordo coas disposicións establecidas no propio PXOM e na Lei 
9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 

O Plan Especial de Reforma Interior do ámbito de solo urbano consolidado A-4-01 “Barrio do Cura”, ten 
como finalidade a do desenvolvemento das operacións de reforma previstas no P.X.O.M. do Concello de 
Vigo en orde á desconxestión desta zona, adecuándose de forma debida na estructura global da 
ordeación municipal. 

8.2. MARCO NORMATIVO 

O marco legal que artella o réxime do citado Plan Especial de Reforma Interior ven representado polo 
P.X.O.M. do Concello de Vigo, en relación co cal se procedeu á súa aprobación definitiva e parcial a 
medio de Orde da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes de data de 16 de 
maio de 2008 outorgándose mediante a Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras de data de 13 de xullo de 2009 aprobación definitiva en relación co cumprimento da 
Orde precitada (arts. 1.0.9, Capítulo 3.2 e art. 4.1.5 da Normativa Urbanística do P.X.O.M. do Concello 
de Vigo xunto coa ficha e esquemas orientativos do ámbito). 

Neste mesmo senso, debe atenderse ó contido dos arts. 46 a 50, 70, 85, 86, 92 e 93 da Ley 9/2002, do 
30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 

Sen olvidar, asemade, a regulación do art. 3 da Lei 9/2006, do 28 de abril, de Avaliación de efectos de 
determinados Plans e Programas no medio ambiente, art. 5.b) da Lei 6/2007, do 11 de maio, de Medidas 
Urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia e art. 4.0.3 das Normas 
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Urbanísticas do P.X.O.M. do Concello de Vigo no que se sinala que “todo o planeamento de 
desenvolvemento derivado do PXOM de Vigo deberá someterse a avaliación ambiental estratéxica”. 

Tamén se consideran: 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Suelo.  

- Aquelos que inclúan o poidan ter como consecuencia ou resultado posibles modificacións do 
planeamento urbanístico, ben directamente, ben por ser éstas precisas en todo caso para a 
viabilidade do estipulado: 
• artigo 235.3 posibilita os convenios entre Administracións e particulares: 

Con ocasión do con ocasión do exercicio da potestade de planeamento, a Administración 
autonómica e os municipios, no ámbito das súas respectivas competencias e conxunta ou 
separadamente, poderán celebrar con calquera persoas, públicas ou privadas, convenios 
urbanísticos relativos á formación, modificación ou revisión dun plan de ordenación urbanística. 

• A Disposición Transitoria Primeira nos apartados b) e c) especifíca:  

b) ao chan urbano dos municipios con planeamento xeral non adaptado á Lei 1/97 do solo de 
Galicia, que reúna as condicións establecidas no artigo 12.a) desta lei, aplicaráselle o disposto 
na mesma para o solo urbano consolidado, sen prexuízo de respectar a ordenación específica 
establecida no planeamento vixente. 

c) ao resto do solo urbano.........aplicaráselle o disposto por esta lei para o chan urbano non 
consolidado. 

- En canto a lexislación sectorial a ter en conta para o desenvolvemento das actuacións contidas no 
P.E.R.I están, entre outras : 
 

o Nacional: 
 

LEGISLACIÓN/DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN IMPLICACIONES MATERIA 
Lei 26/2007, do 23 de outubro, de Responsabilidade 
Medioambiental. 

Comportamiento ambientalmente 
correcto na obra. 

Impacto Ambiental 

REAL DECRETO 105/2008, do 1 de febrero, polo  que se regula 
a producción e xestión dos residuos de construción e demolición.

Elaboración de Plan de Xestión de 
Residuos por parte da empresa 
constructora antes do inicio das 
obras 

Residuos 

Real Decreto 1304/2009, do 31 de xullo, polo que se modifica o 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de decembro, po,lo que se 
regula a eliminación de residuos mediante o depósito en 
vertedeiro. 

Inscripción no rexistro de 
Productores de residuos 

Residuos 

Ley 10/1998 de Residuos e R.D.833/1988 e 952/1997 normas 
básicas sobre obligacións dos productores e xestores e 
operacións de xestión.  

Xestión Xeral de residuos 
Residuos 

Ley 37/2003, de 17 de novembro, do Ruido.  Comunicación ó concello Ruido 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de decembro, polo que se 
desenvolve a Lei 37/2003, 17 de novembro, do Ruido, no 
referente a evaluación e xestión do ruido ambiental. 

Niveis acústicos 
Ruido 

R.D. 524/2006, de 28 de abril, polo que se modifica o R.D. 
212/02, de 22 de febreiro, polo que se regulan as emisións 
sonoras no entorno debidas a determinadas máquinas de uso ó 
aire libre. 

Niveis acústicos 

Ruido 

REAL DECRETO 1367/2007 de 19 de outubro, que desenvolve 
a Lei 37/2003 no referente a zonificación acústica, obxectivos de 
calidad e emisións.   

Ruido 

R.D. 245/1989 sobre determinación e limitación da potencia 
acústica admisible de determinado material emaquinaria de obra.

  

Ruido 
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o Autonómica: 
 

LEGISLACIÓN/DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN IMPLICACIONES MATERIA 
Ley 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da naturaleza  Comportamiento ambientalmente 

correcto na obra. 
Natureza 

Ley 8/95 do Patrimonio Cultural de Galicia e Decreto 199/97 polo 
que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidad 
Autónoma de Galicia 

Autorización para Seguimento 
Arqueolóxico 

Patrimonio 

Orde do 20 de xullo de 2009 pola que se regulan os contidos dos 
estudos de minimización da producción de residuos que deben 
presentar os productores de residuos de Galicia 

  Residuos 

Lei 10/2008, de residuos de Galicia Residuos xenerados por actividades 
industriais e comerciais 

Residuos 

Decreto 174/2005 polo que se regula o réximen xurídico da 
producción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de 
Productores e Xestores de Galicia 

  Residuos 

Lei 7/97 de protección contra a contaminación acústica de 
Galicia e D.150/99 Regulamento que desenvolve a lei anterior 
(DOG nº100, de 27/05/99) 

  Ruido 

Decreto 320/02 polo que se aproba o Regulaento que establece 
as ordenanzas tipo sobre protección contra a contaminación 
acústica. 

Traballos nocturnos  Ruido 

Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural e modificacións (Lei 15/2004). 

Autorización novas canteiras Solo 

 
o Local: 

 
LEGISLACIÓN/DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN IMPLICACIONES MATERIA 
Planeamento e Ordenanzas Municipais Ruidos / Residuos / Patrimonio Ruidos / Residuos / 

Patrimonio 

 

8.3. DETERMINACIÓNS CUANTITATIVAS 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo establece:  

SUPERFICIES  23.564 m2 
Superficie Delimitada  
Sistemas Locais: EXISTENTES  
Verde:  
Equipamento/Infraestructuras:  
Viario: 2.262  
Sistemas Xerais Incluidos: EXISTENTES PROPOSTOS  
Verde:  
Equipamento/Infraestructuras:  
Transporte principal:  
Viario estructurante:  
Sistemas Xerais Adscritos: PROPOSTOS  
Verde:  
Equipamento/Infraestructuras:  
Transporte principal:  
Viario estructurante:  
Superficie Computable para o Aproveitamento Tipo 21.302 m2 
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USOS E INTENSIDADES Cumprimento do Art. 55.2 
Superficie Total Edificable 58.204 m2c 
Índice de Edificabilidade Bruta 2,470 m2c/ m2s 
Uso: Tipoloxías Edificatorias: Ordenanzas de referencia: 
RESIDENCIAL A,B,C,G 3,4,6,7 
TERCIARIO XERAL A,B,C,G 3,4,6,7,11 
DOTACIONAL PRIVADO A,B,C,G 3,4,6,13 
Altura máxima 9 Andares 

 

CONDICIÓNS DE EQUIDISTRIBUCIÓN  
Uso global característico: Máximo: Mínimo: Coef. (G):
RESIDENCIAL 76 70 1,000
Outros usos globais:  
TERCIARIO XERAL 25  0,898
DOTACIONAL PRIVADO 5  0,473
Tipoloxía edificatoria característica A
Aproveitamento Tipo (AT) 2,634 m2c/ m2s 
CONSTITÚE UN ÁREA DE REPARTO

8.4. ALCANCE E CONTIDO 

No  P.E.R.I do ámbito de solo urbano consolidado A-4-01 “Barrio do Cura” determinaránse as conexións 
cos sistema xerais, asignaránse os usos globais, edificabilidade, tipoloxía edificatoria, distribución, 
criterios estéticos, reservas de solo para dotacións urbanísticas e de vivienda sometida a algún réxime 
de protección pública de conformidade ós criterios fixados na ficha do ámbito debidamente rectificada. 

8.4.1. Melloras propostas 
 

 A creación dunha nova imaxe da fachada de Vigo desde o mar, acorde coa modernidade e 
como resposta ó tempo en que vivimos e ós problemas expostos. 

 A obtención dun espacio libre no Casco Vello e Torrecedeira, destinado a parque público 
cunha superficie de 3.050 m2 e que será a porta de acceso polo este ó Casco Vello.  

 Expón unha praza de uso peonil de 5.800 m2 aberta sobre a ría con acceso desde Pi y 
Margall, sobre parque público anterior. 

 Potencia a comunicación peonil entre o Paseo de Afonso e a zona da Ribeira. 
 Coa cesión de 850 m2 para ampliación das rúas Sta. Marta e Llorente permite resolver os 

graves problemas de circulación existentes, posibilitando a comunicación entre as rúas 
Torrecedeira e Pi y Margall. 

 Recupera para a Memoria da cidade o Barrio do Cura, ao tratalo como un vestixio 
arqueolóxico pero cheo de usos dinamizadores. 

 Reordena o tráfico viario na zona coa creación dun paso subterráneo que comunica 
Torrecedeira co Paseo de Afonso para acceso rodado ao Casco Vello. 

 Introduce usos esenciais (residencial, comercial, hostaleiro, oficinas, equipamentos públicos...) 
para a vida do Casco Vello. 

 A nivel volumétrico crea unha imaxe unitaria, concentrando volumes e mantendo as alturas 
máximas propostas polo equipo redactor no documento inicialmente tramitado. 

 

8.5. DESCRICIÓN DE ALTERNATIVAS E CRITERIOS PARA A SÚA ANÁLISE 

Tal e como se sinala no apartado 1 do presente documento, e de conformidade ás previsións do art. 
9.17.2.4 das Normas Urbanísticas do Concello de Vigo, “a iniciativa do planeamento poderá ser pública 
ou privada”; promovéndose neste senso pola mercantil “Valery Karpin & Asociados Inmobiliarios, S.L.” o 
desenvolvemento de dito ámbito, para o que resulta necesario o desenvolvemento do Plan Especial de 
Reforma Interior do Barrio do Cura, tal como se deriva do art. 70 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (en diante, LOUGA).  

Correspondendo o sometemento ó procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica de tales 
instrumentos urbanísticos, de conformidade ó determinado no art. 3 da Lei 9/2006, do 28 de abril, de 
Avaliación de efectos de determinados Plans e Programas no medio ambiente, art. 5.b) da Lei 6/2007, do 
11 de maio, de Medidas Urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia e art. 4.0.3 
das Normas Urbanísticas do P.X.O.M. do Concello de Vigo no que se sinala que “todo o planeamento de 
desenvolvemento derivado do PXOM de Vigo deberá someterse a avaliación ambiental estratéxica”. 
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De isto se deriva que as únicas alternativas de execución de calqueira iniciativa de planeamento no 
ámbito de estudo son, por una banda, o desenvolvemento do PEPRI “CASCO VELLO” contido no 
P.X.O.M  e, por outra, o desenvolvemento do PERI “BARRIO DO CURA”.  

Deste xeito, as tres alternativas posibles para o desenvolvemento urbanístico futuro do Barrio do Cura 
serían:  

- Alternativa 0: ausencia de desenvolvemento urbanístico. Esta alternativa desestímase xa que 
conduciría ao progresivo abandono dos habitantes e das vivendas no ámbito de estudo, o que 
agravaría a situación actual, na que xa se atopan moitas edificacións en estado ruinoso e se 
detectan unhas graves deficiencias infraestruturais. 

- Alternativa A: execución das actuaciones contempladas no PEPRI “CASCO VELLO”.  

- Alternativa B: execución das actuaciones contempladas no PERI “BARRIO DO CURA” 

O criterio empregado para a análise destas alternativas é, prioritariamente, a ordenación urbanística. No 
seguinte cadro, preséntase un resume das implicacións e medidas mais salientables das dúas 
alternativas consideradas: 

ALTERNATIVA A  ALTERNATIVA B 
PEPRI “CASCO VELLO”  PERI “BARRIO DO CURA” 

Solución volumétrica fragmentada, pensando no 
loteo dos aproveitamentos urbanísticos entre os 
titualres do chan actuais sen considerar como se 
accede aos mesmos desde o viario público. 

 A creación dunha nova imaxe da fachada de Vigo 
desde o mar acorde coa modernidade e como 
resposta ao tempo en qeu vivimos e aos 
problemas expostos. 

A obtención de espazo libre público realízase de 
modo residual, situándoo entre os edificios unha 
vez loteados os aproveitamentos urbanísticos 

 Obtención dun espazo libre, destinado a parque 
público con uan superficie de 3.500 m2 e que 
será a porta de acceso polo Leste ao Casco Vello 

Obtención dunha praza de uso peonil de 2.500 m2 
de difícil acceso desde Pi y Margall ó manter a 
edificación existente e reforzalo cos novos 
volumes expostos de 8 plantas. Desde a Rúa Nova 
hai que salvar 12 m. de desnivel. 

 Obtención dunha praza de uso peonil de 5.820 
m2 aberta sobre a ría con acceso desde Pi e 
Margall, que é prolongación do parque público 
anterior e comunicada co mesmo. 

Difícil comunicación peonil entre o Paseo de 
Afonso e a zona da Ribeira polos motivos 
anteriores 

 Creación de comunicación peonil entre o Paseo 
de Afonso e a zona da Ribeira. 

Creación da rúa Rúa Nova sen conexión posible 
con Poboadores por diferenza de 5 m. Non resolve 
a necesaria continuidade de Torrededeira cara a Pi 
e Margall a pesar de que os novos usos previstos 
incrementarán a demanda de mellores 
comunicacións e accesos. 

 Cesión de 850 m2 para ampliación de cálelas Sta. 
Marta e Llorente que resolve os graves 
problemas de circulación existentes, posibilando 
a comunicación entre as rúas Torrecedeira e Pi e 
Margall. 

Non expón unha ordenación do tráfico viario na 
zona, a pesar do novo aproveitamento urbanístico 
que se propón. 

 Reordenación do viario focalizando e ordenando 
o tráfico rodado da zona coa creación dun túnel 
que enlaza o Paseo de alfonso con Torrecedeira. 

Ó fragmentar o ámbito entre tres áreas 
diferenciadas (Asilo. Area de Repartición e 
Consolidado Existente) os usos terán a mesma 
natureza. 

 Introdución de usos dinamizadores (residencial, 
comercial, hostaleiro, oficinas, equipamentos 
públicos...) para a vida do Casco Vello. 

  Respecto á Memoria da cidade co tratamento 
como vestixio arqueolóxico á zona do Barrio do 
Cura. 

8.6. TIPO DE MEDIDAS INCLUIDAS NO PLANEAMENTO 

Contemplaránse todas as medidas que resulten necesarias ó obxecto da protección dos elementos 
existentes na zona. 

Entre elas, destácanse as actuacións singulares encamiñadas a eliminar as edificacións sobresaíntes en 
altura, como a paralización do proxecto da torre de Sta Marta que suporía un impacto de alto grao, 
limitando totalmente a vista desde o miradoiro do Paseo de Afonso XII. 
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8.7. APROXIMACIÓN AOS EFECTOS PREVISIBLES 

Coa nova proposta do Plan Especial de REFORMA INTERIOR DO ÁMBITO DE SOLO URBANO NON 
CONSOLIDADO A-4-01 “BARRIO DO CURA” preténdese que as alteracións do relevo sexan mínimas, 
dada a conservación dos espacios verdes, sen alteracións morfolóxicas do seu contorno e a adaptación 
das diferentes piezas de edificacións á morfoloxía actual do relevo, sen contemplar edificacións 
sobresaíntes, senon que todas son de baixa altura, e cun deseño totalmente integrado na área na que se 
sitúan. 

A continuación preséntase un cadro resumo coa comparación da evolución previsible dos elementos 
vulnerables en ausencia de intervención e coa intervención do PERI: 

ELEMENTO 
VULNERABLES SEN INTERVENCIÓN COA INTERVENCIÓN DO PERI 

PAISAXE  

Manteríanse as características actuais do 
medio, como a utilización e ocupación non 
uniforme do solo, con vivendas colectivas, 
vivendas unifamiliares no interior de parcelas, 
vivendas unifamiliares adosadas, predios 
baleiros, hortas, todas elas construídas en torno 
a un viario perimetral de materiais diversos, de 
acordo coas posibilidades económicas dos 
propietarios. Este conxunto presenta unha 
imaxe desestruturada dentro do contexto 
urbano en que se insire. 

Preténdese que as alteracións do relevo 
sexan mínimas, dada a conservación dos 
espacios verdes, sen alteracións 
morfolóxicas do seu contorno e a 
adaptación das diferentes piezas de 
edificacións á morfoloxía actual do relevo, 
sen contemplar edificacións sobresaíntes, 
senon que todas son de baixa altura, e cun 
deseño totalmente integrado na área na que 
se sitúan. O proxecto mantén o actual 
tránsito entre a zona nova e a zona vella, 
integrandose dun xeito armónico, de forma 
que non se xera apantallamiento algún 
respecto dos valores paisaxísticos da ría.  

ARBORADO A 
CONSERVAR 

A consecuencia do crecemento da vexetación 
invasora (silvas, hedras), xa moi abundante no 
ámbito de estudo, irase comprometendo o 
normal desenvolvemento da parte aérea dos 
exemplares arbóres, xa que o efecto de 
comprensión das especies trepadoras provoca 
a constricción do tronco e das ramas, coa 
conseguinte perda de follas, producindo 
deficiencias no estado sanitario dos exmplarea 
arbóreos a conservar. 

Propónse a conservación dalgúns 
exemplares na zona verde mais próxima, 
tendo en conta ademais, que algúns destes 
exemplares están ubicados nos terreos que 
se destinarán a “Zona Verde e Espazo 
Público”; podéndose realizar, en caso 
necesario, o seu transplante á zona verde 
que se considere, sempre e cando isto sexa 
factible técnicamente. 

PATRIMONIO  Dado o avanzado estado de degradación que 
xa se detecta na actualidade, a ausencia de  
intervención só provocaría a ruina dos edificios 
considerados a conservar. 

O PERI contempla a obtención de 
equipamentos dotacionais (669,56 m2 
na rehabilitación das referencias 
catastrais 24620-35-36-37-38 e a 
24619-02 para a implantación do 
Museo de Fotografía Pacheco e o 
Museo da Cidade). 

ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA 

A evolución previsible deste elemento/ variable, con e sen intervención, detállase no apartado 
8.5 do presente documento. 

 

8.8. INCIDENCIA CON OUTROS INSTRUMENTOS SECTORIAIS 

No ámbito non se produce incidencia algunha doutros instrumentos sectoriais. 

8.9. PROCESO DE TRAMITACIÓN DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO ÁMBITO DE 
SOLO URBANO NON CONSOLIDADO A-4-01 “BARRIO DO CURA” 

As diversas etapas que se seguirán para a tramitación do Plan Especial de Reforma Interior do ámbito 
de solo urbano consolidado A-4-01 “Barrio do Cura” serán: 

1.- Estudo e comprobacións previas: 

Procederáse ó estudo dos terreos incluidos no ámbito desde o punto de vista das súa características 
físicas, identificando todos aqueles aspectos que se pudiesen ver afectados pola ordenación. 

Identificaránse ós distintos propietarios do solo incluido no ámbito acudindo á información existente na 
Xerencia do Catastro, Rexistro da Propiedade ou calquer outro Rexistro público. 

Determinaránse os usos e edificacións existentes, determinando as súas carácterísticas, propiedade e 
dereitos de uso e disfrute. 
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Analizaráse a normativa urbanística de aplicación. 

2.- Inicio do procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica: 

En aplicación da lei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e 
programas no medio ambiente, e da lei 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urxentes en materia de 
ordenación do territorio e do litoral de Galicia, e segundo o desenvolvemento do procedemento 
establecido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.  

Nesta fase actual do proceso de tramitación, procédese a comunicar a iniciación do procedemento de 
Avaliación Ambiental Estratéxica, acompañando o documento coa información requirida no devandito 
procedemento. 

3.- Elaboración do documento urbanístico para aprobación inicial 

Finalizada a fase de estudos e comprobacións previas, iniciarase a elaboración do documento do Plan 
Especial de Reforma Interior, que contará cos seguintes documentos: 

- Memoria Xustificativa. 
- Ordenanzas reguladoras. 
- Planos de información, delimitación e ordeación urbanística. 
- Informe de Sustentabilidade Ambiental (no suposto de que por esa Administracións se determine 

a súa necesidade). 
- Plan de Etapas. 
- Avaliación Económica. 

4.- Información pública 

Tras a remisión do documento para Informe do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras, procederáse á aporbación inicial polo Concello de Vigo, e, posteriormente, será 
sometido a información pública por período entre 1 e 2 meses, mediante anuncio que se publicará no 
Diario Oficial de Galicia e 2 dos diarios de maior circulación na provincia; resultando notificado de forma 
individual a aqueles propietarios afectados que consten no catastro. 

No mesmo prazo, solicitaránse os Informes Sectoriais que correspondan e os correspondentes ós 
servizos municipais en relación coa conformidade co planeamento e calidade técnica da solución 
proxectada. 

5.- Aprobación provisional 

Tra-los trámites anteriores, o Concello de Vigo procederá á aprobación provisional remitindo o 
expediente ó Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras para a emisión de Informe. 

6.- Aprobación definitiva 

Cumplidos os anteriores trámites, o Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras 
procederá á aprobación definitiva. 

 
EQUIPO REDACTOR 

A    M    B    I    O    T    E    C   S.L. 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Gayoso Rodríguez 
Enx. Montes. E.T. Forestal. Colex. Nº59. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: FICHA DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIGO. BARRIO DO 

CURA 

ANEXO II: DOCUMENTO FOTOGRÁFICO 

 

ANEXO III: PLANOS 

 1 ÁMBITO DE PLANEAMENTO 

 2 LOCALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS E DE EXEMPLARES ARBÓREOS DESTACADOS 

NO ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 3 ESQUEMA DOS CRITERIOS DE ORDENACIÓN PARA O APR A-4-01. PERI. 

 4 ESQUEMA DOS CRITERIOS DE ORDENACIÓN PARA O APR A-4-01. FICHA DE 

PLANEAMENTO 
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Para unha mellor visualización dos planos cos esquemas dos criterios de ordenación para o APR A-4-01, 

éstes se adxuntan no anexo III: PLANOS, correspondendo ós planos nº 3 e 4. 
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DATA DE VISITA: 13/08/2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3. Edificio nº 36 da rúa Santa Marta, o único que se 
atopa en bo estado de conservación. 

F1. Rúa do Gaiteiro Ricardo Portela. Ó fondo, vista do 
edificio do fogar - residencia de San José, que linda coa 
Igrexa da parroquia de Santa Marta. 

F2. Confluencia das rúas Torrecedeira e Santa Marta. O muro de peche delimita os terreos propiedade da parroquia de 
Santa Marta.  

F8. Vista desde a parte máis baixa da rúa Santa Marta, 
preto da confluencia coa rúa San Francisco. 

F9 y F10. Entrada ás vivendas desde a rúa Santa Marta.  
F7. Estrutura dun edificio lindeiro coa escola municipal de 
Santa Marta.  

F4. Vivendas en avanzado estado de deterioración na rúa Santa Marta, no punto de confluencia coa rúa 
Torrecedeira. 

F5. Rúa Santa Mara. Á dereita vese o muro de peche da 
escola infantil e á esquerda está o muro de peche dos 
terreos da parroquia de Sta. Marta. 

F6. Vista desde o xardín da escola municipal Santa 
Marta dá estrutura do edificio inacabado.  
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F11 a 14. Vivendas abandonadas e outras muy deterioradas na parte interior de rúa Santa Marta. Ó abandono destas zonas dá lugar á creación de focos de venda de droga, tal e como se aprecia na fotografía superior. 

F15. Vista da densa superficie cuberta de silvas (Rubus sp.) entre as que se ve un exemplar de 
nogueira (Juglans nigra) e vivendas abandonadas no Barrio do Cura. O edificio da esquerda é o 
antigo fogar- residencia das Hermanitas dos Anciáns Desamparados. 

F16 y 17. A maior parte da superficie entre vivendas abandonadas do Barrio do Cura está cuberta por esta densa masa de 
silvas (Rubus sp.), de gran altura e totalmente impenetrable.  

F18. Vista das vivendas situadas no Paseo de Alfonso e 
no Barrio do Cura. A maior parte están deshabitadas, 
abandonadas ou moi deterioradas. 

F19. Rúa Santa Marta. Só hai dous locais comerciais 
(“Novedades Virginia” e o bar “Casa Roucos”).  

F20. Rúa Santa Marta. Edificio de vivendas.  F21. Rúa Llorente. Aspecto deteriorado das fachadas dos 
edificios. 
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F22 a 25. Rúa Llorente. Na primeira foto, o portal marrón é o da Residencia “San Francisco de Asís”. Nas demais fotos apréciase o estado de deterioración dalgunhas vivendas. 

F26 a 29. Rúa Llorente. Locais pechados e vivendas abandonadas e en moi deficiente estado de conservación. 

F30 a 33. Barrio do Cura. Vivendas moi deterioradas e outras abandonadas. Escaleiras de baixada á antiga panadería “Barrrio do Cura”, xa pechada, e máis vivendas deshabitadas, dunha arquitectura en pedra de gran valor, pero totalmente 
abandonadas. 
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F34 a 37. Barrio do Cura. Detalle de vivendas abandonadas e de edificacións e estruturas de pedra de gran valor arquitectónico pero en deficiente estado de conservación. O PERI contempla a súa conservación. 

F38 a 40. Antigo edificio das Hermanitas dos Anciáns Desamparados. Neste lugar e baixo o mirador do Paseo de Alfonso a policía desaloxou en varias ocasións a persoas sen teito 
que vivían neste edificio e por esta zona.  

F41. Antigua panadería Barrio do Cura, xa pechada. 

F41 a 44. Vista desde o mirador do Paseo de Alfonso XII: Residuos de todo tipo, incluído un valo publicitario de grandes dimensións  e casetas de obra, materiais e valos na contorna das obras de Humanización do Casco Vello (Plan E).  
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F46. Vista desde a rúa Poboadores das vivendas que foron rehabilitadas e das obras de 
Mellora e Reurbanización do Casco Vello. Na baixada a esta rúa hai unha plantación en 
ringleira de Platanus hybrida. A maior parte da superficie verde do interior da área está cuberta 
de silvas (Rubus sp.) 

F47 y 48. Superficies baixo o miradoiro de Alfonso XII, actualmente nestas rúas (Poboadores y San Francisco) estánse 
realizando obras de Mellora e Reurbanización, por iso vense valos, biondas e outros materiais. 

F49. Superficie baixo o miradoiro de Alfonso XII: caseta de 
obra, residuos e lixos de todo tipo (sofás), etc.   

F50. Obras de Mellora e Reurbanización na rúa 
Poboadores. 

F51. Detalle de vexetación: Platanus hybrida, Phoenix 
canariensis, Picea abies, Juglans nigra e, na zona 
interior, extensa superficie cuberta de silvas (Rubus sp.)   

F52. Baixada da rúa Perigos cara á rúa San Francisco. 

F53. Plazoleta na rúa Perigos.  F54. Lavadoiros na rúa Perigos.  F55. Cancela que impide o acceso á zona de vivendas 
situada baixo a rúa Perigos. 

F56. Baixada á rúa San Francisco. 
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F57 a 60. Baixada da rúa Perigos cara á rúa San Francisco. As vivendas nesta atópanse tamén nun deficiente estado de conservación e abandono, con abundantes residuos. 

F61 a 64. Baixada da rúa Perigos cara á rúa San Francisco.  
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Ademais destes exemplares preténdense conservar tamén os tres (3) exemplares de Juglans nigra (nogueiras) que se atopan situados de forma dispersa na área comprendida entre o Barrio do Cura e Santa Marta. 

F65. Persea americana (aguacateiro). F66. Olea europaea (oliveira). F67. Laurus nobils (loureiro). 

F68. Liquidambar styraciflua (liquidambar). 

F70. Camellia japonica (camelio). 

F69. Phoenix canariensis (Palmeira de Canarias). 
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ANEXO III: PLANOS 

 1 ÁMBITO DE PLANEAMENTO 

 2 LOCALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS E DE EXEMPLARES ARBÓREOS DESTACADOS 

NO ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 3 ESQUEMA DOS CRITERIOS DE ORDENACIÓN PARA O APR A-4-01. PERI. 

 4 ESQUEMA DOS CRITERIOS DE ORDENACIÓN PARA O APR A-4-01. FICHA DE 

PLANEAMENTO 

 










