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DOCUMENTO DE TRABALLO PARA
UN NOVO MODELO URBANÍSTICO PARA VIGO

A recente anulación por parte do tribunal supremo do PXOM do ano 2008 de Vigo ven darlle a
razón ao constante traballo da asociación ALTERNATIVA VECIÑAL nacida dende os sectores opostos
dende  vello  a  este  PXOM,  e  deixa  en  evidencia  unha  absoluta  improvisación  no  planeamento
urbanístico na nosa cidade e a consecutiva toma de decisións en base aos intereses non xerais da
cidade senón de promotores, empresas e intereses económicos e especulativos. 

O  feito  de  que  a  anulación  deste  PXOM  seña  froito  da  tentativa  de  pasar  de  longo  sobre  a
AVALIACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉXICA  amosa  que  os  criterios  contidos  no  plan  en  canto  a
crecemento poboaciónal, necesidades de vivenda e ámbitos a priorizar estaban feitos ao albor da
expansión da burbulla inmobiliaria e do “leiser feir” en materia de ordenación.

Os antecedentes de esta desfeita estaban meridianamente claros xa no momento de aprobación
inicial do actual PXOM. Por exemplo cando o 26 de marzo de 2007 o Parlamento europeo aprobara
definitivamente un demoledor documento  contra  o  urbanismo salvaxe  en España,  O INFORME
AUKEN  que  contiña  como  exemplo  de  denuncia  dos  PXOM  expansivos  o  de  Vigo  en  base  a
numerosas DENUNCIAS SOBRE O PROCESO DE APROBACIÓN E O CONTIDO DO NOVO PXOM SOBRE
TODO NO RELATIVO A:

1. INEXISTENCIA DE AVALACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE TODO O PLAN 
2. MODIFICACIÓNS DURANTE O PROCESO DE APROBACIÓN QUE NON FORON SOMETIDAS DE

NOVO A ALEGACIÓNS
3. EDIFICABILIDADE EXPANSIVA

Naquela altura os peticionarios denunciabamos  que “non se pode aprobar este PXOM con este
nivel  de expansión  porque carece do preceptivo proceso de Avaliación Ambiental  Estratéxica;
porque  se  fundamenta  nunha  proxección  demográfica  desproporcionada;  porque  carece  dun
estudio  de Mobilidade Sostible para ordenación do transporte;  porque carece dun Mapa de
Ruidos; porque conculca o principio de  seguridade xurídica”. 

O informe era demoledor xa que decía "España sufriu unha destrución masiva na última década, xa
que  o  cemento  e  o  formigón  saturaron  esas  rexións...o  que  constitúe  unha  perda  tráxica  e
irreparable da súa identidade e legado culturais, así como da súa integridade ambiental, e todo iso
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principalmente pola avaricia e a conduta especulativa dalgunhas autoridades locais e membros do
sector da construción que conseguiron sacar beneficios masivos destas actividades, " 
"todas as administracións, central, autonómicas e locais foron responsables de pór en marcha un
modelo de desenvolvemento insostible" e que certa laxitud nos procesos xudiciais, non só complicou
o problema, senón que tamén xerou unha forma endémica de corrupción". 

Denuncia"a  falta  de  actuación e  parcialidade da  xustiza  española"  e  que  "hai  moitos  casos  de
terreos protexidos, ou terreos que deberían protexerse en vista da súa vulnerable biodiversidade,
que se desclasifican e reclasifican, ou non se clasifican en absoluto, precisamente para permitir a
urbanización  da  zona  en  cuestión.  As  irracionais  e  codiciosas  suposicións  dos  promotores
inmobiliarios  e  urbanizadores,  dan agora  paso a  unha terrible  recesión no país"  que "miles  de
asalariados do sector da construción que agora se enfrontan ao desemprego por culpa das políticas
urbanísticas  insostibles que se seguiron ",  que "este  modelo de crecemento ten consecuencias
negativas tamén sobre o sector turístico" e que se trata dun modelo expoliador dos bens culturais". 

O informe considera tamén que “as autoridades rexionais competentes deben suspender e revisar
todos os  plans  urbanísticos novos que non respectan os  criterios  rigorosos  de sustentabilidade
ambiental  e  responsabilidade  social"  e  que  "deteñan  e  anulen  todos  os  desenvolvementos
urbanísticos  en  curso  que  non  respectaron  ou  aplicado  os  criterios  establecidos  polo  Dereito
comunitario". Afirma que "Os novos proxectos urbanísticos que non observen a sustentabilidade
ambiental, a responsabilidade social e os dereitos dos propietarios lexítimos deberían suspenderse
e revisarse". 

E conclúe que se derroguen todas as figuras legais que favorecen a especulación, tales como o
axente urbanizador" que "leven a cabo unha profunda revisión de toda a lexislación... con obxecto
de pór fin aos abusos dos dereitos", que "desenvolvan unha cultura da transparencia... impulsar
mecanismos  de  información  e  participación  cidadá  efectivos"  e  "que  establezan  mecanismos
xudiciais e administrativos operativos" e á súa vez "Insta ao Goberno español a realizar un debate
público" 

Pide ao Goberno de España e das comunidades autónomas implicadas a que leven a cabo unha
profunda revisión de toda a lexislación que afecta aos dereitos dos propietarios particulares de bens
como resultado dunha urbanización masiva, con obxecto de pór fin aos abusos dos dereitos e as
obrigacións  consagrados  no  Tratado  CE,  na  Carta  dos  Dereitos  Fundamentais,  no  CEDH  e  nas
directivas europeas pertinentes, así como noutros convenios dos que a UE forma parte; 
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Considera que as autoridades rexionais competentes deben declarar suspender e revisar todos os
plans urbanísticos novos que non respectan os criterios rigorosos de sustentabilidade ambiental e
responsabilidade  social,  e  que  non  garanten  o  respecto  pola  propiedade  lexítima  dos  bens
adquiridos legalmente, e que deteñan e anulen todos os desenvolvementos urbanísticos en curso
que non respectaron ou aplicado os criterios establecidos polo Dereito comunitario, principalmente
polo que se refire á adxudicación de contratos urbanísticos e ao cumprimento das disposicións en
materia de auga e medio ambiente;

Pide a las autoridades competentes en materia urbanística que amplíen los procesos de consulta
urbanística a los propietarios, con acuse de recibo, siempre que haya cambios en la calificación de
sus propiedades, proponiendo a los municipios la citación directa y personal durante los trámites de
apelación de los planes de ordenación o recalificación;

Todos estos antecedentes xustifican a posición que a MAREA DE VIGO manteu dende xa o primeiro
momento de coñecerse a sentencia anulatoria de que as bases do plan do 2008 non valen para a
redacción do novo plan polo que hai que replantexalo xa dende o principio (dimensión demográfica,
social, de expansión ou contracción edificatoria…)

Marea  teme  que  o  peloteo  de  responsabilidades  entre  as  dúas  administración  implicadas  no
desenvolemento urbanístico de Vigo e o proceso electoral que ven dilate o proceso e considera que
“so  un  novo  PXOM  que  poida  ser  susceptible  de  aprobación  despois  da  Avalación  Ambiental
Estratexica garante seguridade xurídica”. Defendemos que hai que traballar dende xa no modelo de
cidade que queremos para Vigo, lonxe dos parámetros do plan aprobado n 2008 pero con fondas
raíces na cultura do pelotazo urbanístico que desenvolveuse neste país a partir da década dos 2000.

MAREA  DE  VIGO  defendemos  traballar  xa  nun  estudo  económico  financiero,  sociolóxico,  de
planeamento urbanístico e medioambiental  riguroso que preconfigure os traballos de redacción
dun PXOM acorde a  realidade da cidade de Vigo,  ao seu crecemento normal,  e  especialmente
sensible coa participación e opinión da cidadanía.

MAREA DE VIGO DEFENDEMOS EMPEZAR XA COS SEGUINTES PASOS:

1. Concurso público ou asunción por parte da xerencia de urbanismo con recursos propios da
contratación dos traballos para a redacción de un novo PXOM

2. Proceso participativo previo para o diagnóstico socio-ambiental, económico e territorial do
modelo de cidade que queremos e especialmente da Memoria Informativa do mesmo
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3. Participación  aberta  e  horizontal  cidadá  nesta  fase  na  que  defenderemos  enmendar  á
totalidade  o  PXOM  en  canto  a  edificabilidades,  eliminación  de  ámbitos  perigosos  como
Liñeiriños, rolda, etc…

4. Proceso transparente en todos os procesos de elaboración do PXOM

5. Consello sectorial municipal de seguemento do PXOM

6. Comisión municipal específica

Para  todos  estos  traballos  a  MAREA  ten  que  dotarse  dun  grupo  técnico  de  traballo  que,  de
aprobarse neste plenario, o grupo municipal faría unha proposta concreta de nomes (arquitectas,
avogadas, economistas, etc…).
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