
Concello de Vigo

       

PLANEAMENTO E XESTION

EXPEDIENTE: 16022/411
ASUNTO:  INSTRUMENTO  DE  ORDENACIÓN  PROVISIONAL
ELABORADO   POLOS   SERVIZOS   TÉCNICOS   MUNICIPAIS   DA
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

 Número Saída:   

Destinatario:

NOTIFICACIÓN  

   O PXOM do ano 2008 outorgaba a parcela da que vostede é titular catastral a clasificación de solo
urbano   consolidado,   permitíndose   a   súa   edificación   directa.  A  anulación   xudicial   do   PXOM   supuxo   a
modificación das condicións urbanísticas da parcela da que é titular, recuperando o PXOM do 1993. Non
obstante,   o   Concello,   utilizando   “a   ordenación   provisional”   aprobou   inicialmente   o   Instrumento   de
Ordenación para permitirlle a vostede recuperar a capacidade de edificación que esa parcela tiña no PXOM
anulado. 

               Como titular catastral que é vde. dalgunha parcela ou vivenda incluída no ámbito, notifícaselle a
aprobación inicial e a apertura do período de información pública polo prazo de 20 días do Instrumento de
Ordenación Provisional (IOP) do Concello de Vigo que ten como obxecto fundamental, como establece a
Lei 2/2017,  a recuperación da ordenación detallada do PXOM de 2008 en áreas de solo urbano
consolidado . 

        Por iso, o Pleno do Concello, en sesión de 18 de xullo de 2018, adoptou o seguinte ACORDO :

“PRIMEIRO:  Aprobar   inicialmente  o   Instrumento   de   Medidas   de   Ordenación   tramitado   no   expediente   16022/411,
elaborado polos servizos técnicos municipais e asinado electronicamente en xuño de 2018, nomeado V4. Documento
para aprobación inicial.

SEGUNDO: Someter o instrumento inicialmente aprobado a  información pública, polo prazo de vinte días,  mediante
anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia, nun dos xornais de maior difusión na provincia, no Portal de
Transparencia e na sede electrónica municipal. Así mesmo, notificarase individualmente a todas as persoas titulares
catastrais   de   terreos   afectados.   Durante   o   mesmo   tempo   no   que   se   realiza   o   trámite   de   información   pública,
solicitaranse das administracións públicas competentes os informes sectoriais e as consultas que resulten preceptivos.
Os informes sectoriais autonómicos deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, transcorrido o que se entenderán
emitidos con carácter favorable.

TERCEIRO: Declarar a suspensión, polo prazo máximo de dous anos, do procedemento de outorgamento de licenzas
de parcelamento, edificación e demolición nos ámbitos do territorio nos que as novas determinacións supuxesen a
modificación da ordenación urbanística vixente, nos termos previstos na lexislación vixente e de acordo co reflectido no
resumo   executivo   incorporado   ao   instrumento   de   ordenación   provisional   inicialmente   aprobado.   Esta   suspensión
levantarase, en todo caso, unha vez aprobado definitivamente o dito instrumento”.

        O expediente íntegro atoparase a disposición do público en xeral, durante o período de información
pública,  no  portal  de  transparencia  na  páxina  web  do  Concello  de  Vigo
(http://hoxe.vigo.org/movemonos/urb_plan_gest_1aa.php?lang=gal#/),   ,   así   como   no   departamento
municipal de Información da Xerencia de Urbanismo (sito na planta baixa do edificio da Xerencia de
Urbanismo – Praza do Rei, s/n), en horario de 9,00 a 13,30 horas, para a súa consulta e a presentación de
cantos documentos ou escritos de alegacións estimen convenientes. Telf: 986810349 

Vigo, na data da sinatura electrónica

 

A CONCELLEIRA DELEGADA
Maria Jose Caride Estévez


