
Asemblea Aberta sobre a situación da Panificadora 

21 de xaneiro do 2012 

18:30/20:30 

Local da Federación Veciñal Eduardo Chao 

Praza da Princesa 7, 2º 

 

 

 

Orde do día: 

1. Presentación dos colectivos [info] 

2. Situación urbanística actual [info] [ver documento anexo1] 

3. Proposta da metodoloxía de actuación [info] [ver documento anexo 2] 

4. Proposta da carta ós Concelleiro/as [info+debate] [ver documento anexo 3] 

5. Presentación de traballo documental [info+debate]  

• Proposta de dossier de coñecementos [ver documento anexo 4] 

• Dossier Panificadora  

6. Propostas de usos posibles [debate] 

7. Accións de posta en valor e reivindicación da Panificadora [debate] 

8. Varios 
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Anexo 1. Situación urbanística actual 

 

Nas seguintes liñas resumimos a situación urbanística actual na que se atopa a parcela da Panificadora, e 
expoñemos os puntos que apoian esta petición cidadá 

SITUACIÓN URBANÍSTICA: 

[planeamento vixente] 

No Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Vigo aprobado de forma definitiva o 13 de xullo do 
2009, o ámbito coñecido como “A Panificadora” está incluída en solo urbano consolidado (SUC) do tipo, 
Área de Planeamento Incorporado (API), asumindo as condicións do PEPRI do Casco Vello, aprobado 
definitivamente o 12 de abril do 2007. 

O convenio asinado polos propietarios da finca catastral e o Concello de Vigo, establece entre as súas 
estipulacións: 

1. “A preservación dos silos, así como unha zona de espazos libres públicos arredor do conxunto e un 
equipamento cultural de barrio que se ha construír.” “…Ten unha superficie en planta de, 
aproximadamente, 1.100m2 , que será cedida gratuitamente ó Concello libre de cargas e gravames por 
parte da propiedade xunto coas edificacións existentes nela”, segundo se cita na segunda 
estipulación. 

2. Na terceira estipulación establécese que unha vez aplicado o criterio de cálculo das superficies 
computables, “o aproveitamento lucrativo aplicado ós corpos edificados da proposta do PEPRI do 
Casco Vello é duns 21.950m2”  

3. En canto ós usos permitidos na edificación segundo a sexta estipulación do convenio urbanístico, 
son:  

• Comercial e usos terciarios compatibles, un mínimo do 10% e un máximo do 50%. 

• Residencial: un mínimo do 50% e un máximo do 90% 

• Na cuberta do bloque interior que se prevé con dúas alturas, proxectado no centro da 
parcela, a propiedade poderá situar un uso dotacional de exclusiva utilización das vivendas, 
podendo situar os accesos ás vivendas por riba da rúa peonil. 

Será necesario prever prazas de aparcamento a razón de, cando menos, 1 praza por vivenda 
e/ou 100m2 construídos. Os accesos ós aparcamentos terán que ser prever por dúas rúas. 

4. Na oitava estipulación do convenio urbanístico: “A propiedade asume expresamente en virtude 
deste convenio o compromiso de proceder á rehabilitación integral dos silos, para o que deberá 
presentar un proxecto específico ó efecto no prazo máximo de 1 ano desde a data da solicitude de 
licenza para o conxunto de actuación, debendo estar ás obras debidamente rematadas no prazo 
máximo de 2 anos dende a concesión da licenza de rehabilitación.” Así mesmo “Os propietarios 
resérvanse o uso da última planta dos silos, na que poderá establecer e explotar directamente, polo 
prazo máximo de 50 anos, un establecemento hostaleiro” 

 [planeamento en trámite] 

Có obxectivo de cambiar esta situación de desprotección do emblemático conxunto da Panificadora, e tendo 
en conta a súa centralidade e a súa potencialidade como espazo de oportunidade no conxunto da cidade, o 
propio órgano administrativo Municipal de Vigo, dende a Xerencia de Municipal de Urbanismo e Oficina de 
Planeamento inicia os trámites para a realización dunha Modificación Puntual de Planeamento do Plan Xeral 
de Vigo para o ámbito definido como “A Panificadora”. 

Dita Modificación Puntual establece entre os seus obxectivos xerais os seguintes: 

• A potenciación de proxectos culturais, educativos, e sociais e de mellora da calidade de vida. 

• Respectar e contribuir a preservar o medioambiente, o patrimonio histórico e a paisaxe 
natural e urbana. 

• Preservar o patrimonio arquitectónico de Galicia, o medio ambiente urbano e rural e 



conseguir unhas cidades máis habitables e sostibles. 

• Protección, rehabilitación e mellora dos elementos máis característicos da arquitectura e das 
formas de edificación tradicionais, dos conxuntos significativos configurados. 

• Salvagarda estética da imaxe da cidade e protección do ambiente urbano. 

Sinalando como obxectivos específicos da Modificación: 

• Protección e conservación dun elemento importante do Patrimonio Histórico Industrial da 
Cidade de Vigo. 

• Mantemento e preservación da paisaxe urbana e da silueta da cidade. 

• Localizar un equipamento público dunha importante dimensión ao servizo da cidade de Vigo. 

• Dar resposta a unha demanda cidadá en relación co edificio da Panificadora. 

Para dar cumprimento a estes obxectivos no Documento de Inicio da Modificación Puntual exponse 
na proposta da Alternativa 1 á necesidade de posibilitar a obtención dun espazo e unha dotación 
pública, como un elemento do Sistema Xeral de Equipamentos Comunitarios, isto é integrante da 
estrutura xeral e orgánica do territorio. 

A Modificación Puntual definirá as condicións de ordenación detallada e incluirá no Catálogo anexo ó 
Plan Xeral o inmoble en consonancia cos seu valores patrimoniais, e sinalará “as directrices que 
garantan a calidade arquitectónica e urbanística da futura rehabilitación de “A Panificadora”, e da súa 
relación cos espazos públicos e dotacionais.” 

Así mesmo establécese no Documento de Inicio de dita Modificación que a ordenación estará 
baseada nos valores patrimoniais da edificación nun respeto máximo á edificación e a implantación 
de dotacións públicas. 

O Documento de Inicio da Modificación Puntal asinada con data 29 de novembro do 2010, entrégase na 
Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas, e con data do 27 de Xaneiro do 2011, aprobase 
pola mesma Secretaría o Documento de referencia para a Avaliación Ambiental Estratéxica da Modificación 
Puntual do PXOM de Vigo para o ámbito de “A Panificadora”. 

Dende esta data se ten redactado o documento técnico, previo á aprobación inicial, e o Informe de 
Sustentabilidade Ambiental (ISA) polos servizos técnicos e xurídicos do Concello de Vigo, o cal se ten remitiu 
ó 13 de maio de 2011 á Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas, para a solicitude do 
informe previo á aprobación inicial. 

Con data 21 de xullo do 2011, recíbese no órgano municipal o informe previo á aprobación inicial da 
Subdirección Xeral de Urbanismo (CMATI), no que se indican certas observación. 

No transcurso do ano entre a recepción do informe do CMATI e o 30 de xullo do 2012, data na que se da 
resposta por parte da Xerencia Municipal de Urbanismo, Xerencia e Xestión á petición de información 
urbanística por parte da asociación “Entremos na Panificadora”, da situación de tramitación anteriormente 
redactada, e ate a data actual, non se ten constancia da subsanación dese Plano P-o1, para a tramitación 
da Modificación Puntual para a súa aprobación inicial. Na páxina web onde se presenta o planeamento xeral 
en trámite, non aparece reflectida a tramitación de dita mp  

Si ven na Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia,LOUG non se 
establece un prazo máximo de realización dos traballos dun documento de Modificación Puntual dun PXOM 
para a súa aprobación inicial, coa excepción do citado no punto 4 do Artigo 85 da Lei 9/2002 do 30 de 
Decembro onde se establece que: 

 “Se o concello promotor presenta a documentación unha vez transcorridos tres anos ou máis desde 
que reciba o documento de referencia, o órgano ambiental deberá valorar a vixencia do informe de 
sustentabilidade ambiental e indicarlle, se é o caso, ao concello promotor a necesidade de elaborar un 
novo ou sinalar os puntos nos que o informe existente necesita ser modificado.” 

PETICIÓN CIDADÁ: 

Dende a cidadanía e os colectivos abaixo asinantes, solicítase que polo interese que para estes ten dita 
modificación, se lles informe do estado no que se atopan os traballos de redacción do mesmo.  

Os asinantes do presente documento, queren deixar constancia da súa petición firme ó órgano de goberno 
local do interese que para a cidade de Vigo, ten a pronta resolución da Modificación Puntual de 
Planeamento nomeada polos seguintes motivos: 



 

• Como elemento emblemático e símbolo de identidade no imaxinario colectivo vigués. 

• Polo seu interese como elemento patrimonial có gallo de protexelo de posibles intervencións que 
non asegurasen a conservación e potenciar a rehabilitación material e divulgación dos seus 
valores. 

• Pola súa capacidade de comezar un proceso de rexeneración do casco vello, gracias a súa 
posición estratéxica a media ladeira, entre o cumio do Castro e a ribeira do Berbés, e a 
potencialidade en canto a contedor de actividade, dadas as súas características espaciais 

• Como se ten reflectido no Documento de Inicio da Modificación Puntual do PXOM no ámbito de “A 
Panificadora”, o interese como ben público e como potencial parte integrante do sistema xeral de 
equipamentos e dotacións públicas. 

• Polo interese mostrado dende hai anos, por distintos colectivos fundados có obxectivo expreso da 
protección, conservación e uso da Panificadora. 

• Por último pola necesidade de que nestes tempos de crise económica, mais que nunca ten que os 
recursos municipais sexan xestionados en beneficio e consentimento dos cidadáns, unha 
modificación de planeamento tan esperada e ben acollida, non debe deixarse a medio facer, 
malgastando así os esforzos e presupostos esgotados ate o momento. 

 

 

  



Anexo 2. Proposta de metodoloxía de actuación 

 

 

Obxectivo a longo prazo: 

Xestión e plan de usos da Panificadora, Vigo: Artellar un modelo de xestión para a recuperación do inmoble, 
cun modelo económico sostible baseado na escoita das demandas das cidadás a desenrolar tecnicamente 
na evolución do proxecto.  

Desenrolar o plan de usos a partires dun modelo participativo, no que coa base dunha coordinación técnica 
se integre o diálogo dos distintos actores implicados: veciños, propietarios, xestores, técnicos... 

Obxectivos parciais a tres tempos : 

1 ACHEGAMENTO Á FORMA DE HABITA-LO BARRIO DA FALPERRA E DA CIDADE DE VIGO, 
POLAS PROPIAS VECIÑAS, CÓ FIN DE DEFINI-LAS NECESIDADES E VISIBILIZALAS ÁS 
INTITUCIÓNS PÚBLICAS E OUTROS AXENTES IMPLICADOS. 

a. Coñece-lo sentir do barrio, as necesidades de espazos comunitarios, de equipamentos, 
etc, coñece-las demandas existentes, e aquelas que sen saíren á luz están latentes e 
aprécianse nunha ollada analítica. 

b. Establece-los lazos entre as distintas asociacións, colectivos, veciñas… interesadas, 
administración pública e propietarios. 

2 ELABORACIÓN DUN PLAN DETALLADO DE USOS E DE XESTIÓN, PARTINDO DUN ESQUEMA 
FLEXIBLE QUE POIDA MUDAR Ó TEMPO QUE VARÍAN AS NECESIDADES DE USO. 

3 ESTABLECE-LOS MARCOS DE ACCIÓN FÍSICOS E LEGAIS PARA A ADAPTACIÓN DO INMOBLE 

ÓS USOS PREVIAMENTE CONSENSUADOS. 

a. Coñece-lo estado físico do inmoble para valora-las obras mínimas de mantemento e 
recuperación necesarias para posibilita-lo uso público do espazo. 

b. Profundar na situación “legal” da Panificadora: Planeamento vixente, estrutura da 
propiedade, planeamentos sectoriais que poidan ter implicación, etc 

c. Establece-los mecanismos de organización e xestión e defini-las acción concretas. 

 

  



Anexo 3. Proposta de carta ó/ás Concelleiro/as 

 

 

 

 

Ilustrísimo/a sr/a: 

Os abaixo asinantes dirixímonos a vostede coa intención de que faga súa a nosa demanda sobre a 
rehabilitación e reutilización da Panificadora de Vigo. Unha demanda que, dado a natureza do asunto, non é 
so nosa (de vostede e os vigueses/as abaixo asinates), senón tamén do conxunto da cidadanía, as 
xeracións vindeiras e da memoria das pasadas. 

En concreto, pregámoslle que faga todo o que estea nas súas atribucións como concelleiro de Vigo para 
que a “Xerencia Municipal de Urbanismo”: 

1: Informe canto antes a cidadanía sobre o estado da “Modificación Puntal do PXOM no ámbito d’A 
Panificadora” (aprobada en pleno municipal o 25 de outubro de 2010) 

2: Axilice este proceso administrativo, que leva bloqueado dende o verán de 2011 (cando recibiu 
informe previo favorable da Subdirección Xeral da CMATI). 

En xeral, pregámoslle, como representante da cidadanía, e mesmo como cidadán/á vigués/a que é, participe 
e faga participe a cidadanía, no proceso de rehabilitación e reutilización da Panificadora. Un proceso, que, 
dado a súa importancia cultural e socioeconómica, e tamén a súa complexidade, precisa do apoio e 
participación construtiva de todos/as nós, institucións públicas e cidadanía. 

 

Atentamente, en correspondencia cos asinantes: 

Tankollectif 

Entremos na Panificadora (r/ México 50 5º B) 

 



 

Anexo 4. Proposta dossier de coñecementos 

 

 

Nos seguintes puntos, lístanse os coñecementos, datos, estudos, etc, que consideramos son necesarios 
para acadar o entendemento necesario sobre a situación real do ámbito da Panificadora, e así poder afrontar 
unha petición firmeda apertura da Panificadora á cidadanía, sendo partícipes das decisións sobre o seu 
futuro dun xeito obxectivo e fundado. 

 

Dossier de coñecemento: 

1. Reseña histórica 

2. Datos de construción e arquitectónicos: 

• Cartografías e planos 

• Materiais de construción 

• Patoloxías coñecidas 

3. Evolución urbanística: 

• Evolución das cualificacións e usos do solo 

• Histórico de propietarios 

• Histórico de propostas de transformación histórica e urbanística. 

• Marco legal vixente 

4. Protección patrimonial: 

• Estudos e propostas de protección e catalogación coma ben patrimonial 

• Posta en valor da arquitectura industrial 

• Grupos e cronoloxía 

5. Propostas e iniciativas colectivas: 

• Grupos e colectivos en defensa da Panificadora: 

• Accións concretas de revalorización efectuadas ate a data 

6. Estudo da realidade social e as necesidades programáticas: 

• Coñecemento do tecido asociativo existente 

• Estudo das necesidades da veciñanza 

• Escoitas cidadás e definición de usos 

7. Asesoramento en canto ós modos de inversión é xestión  

• Procurar modos de financiación sustentables 

• Proposta de órganos de xestión mixta 

 


