
RESUMO EXECUTIVO DA 2ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN PARCIAL DE NAVIA 

(EXPEDIENTE 15666/411).  

Documentación técnica asinada dixitalmente polo arquitecto D. Rodrigo Portanet Fontana, 

con data 13/10/2017. 

1. SITUACIÓN E DELIMITACIÓN DO ÁMBITO DA MODIFICACIÓN.- 

O ámbito do documento é o sector de solo urbanizable previsto no Plan Xeral de Ordenación 

Urbana de Vigo emprazado na zona oeste do termo municipal, entre as parroquias de Navia 

e Alcabre, que linda ao norte coas avenidas Europa e Castelao, ao sur coa autovía de 

circunvalación VG-20, polo leste co cemiterio de Bouzas e as rúas Porriño e Cañiza, e polo 

oeste coa rúa de San Paio e zonas residenciais das parroquias de Santa Baia de Alcabre e 

San Paio de Navia. A situación pode observarse no plano INF.01 da documentación técnica 

do expediente. 

A súa delimitación concreta á que se fai referencia ten en conta os axustes que, en relación 

á delimitación que figura no PXOU de 1993, se levaron a cabo tanto no PAU e no Plan 

Parcial aprobados en 1996 (expediente 2444/411), como na 1ª Modificación aprobada 

definitivamente o 25/04/2005 (expediente 7849/411), delimitación que figura no plano INF.02 

que se xunta a este resumo. 

Os axustes que se propoñen xustificadamente nesta 2ª modificación con relación á 1ª  poden 

apreciarse no plano INF.10. 

2. DELIMITACIÓN DOS ÁMBITOS NOS QUE A MODIFICACIÓN ALTERA A VIXENTE.- 

Os ámbitos nos que a Modificación proposta altera a ordenación son os que se 

corresponden coas etapas IIIB, IV, V e VI no plano do plan de etapas do Plan parcial 

aprobado, non afectando, polo tanto, ás etapas xa executadas (I, II e IIIA). 

O alcance da alteración da ordenación pódese observar os planos ORD.01 e ORD.02 do 

expediente e consiste basicamente nunha nova ordenación das tipoloxías edificatorias en 

transición entre o polígono xa edificado e o contorno da parroquia de Navia na que non 

existe unha limitación do número de vivendas, unha diferente estruturación da rede viaria 

nesa zona e unha diferente localización das zonas de equipamentos públicos e de 

aparcamentos, así como unha nova delimitación poligonal e plan de etapas. 

3. ÁMBITOS NOS QUE SE SUSPENDE O OUTORGAMENTO DE LICENZAS  

A suspensión do procedemento de outorgamento de licenzas derivada da aprobación inicial 
desta 2ª Modificación afecta aos ámbitos do territorio obxecto de planeamento no caso en 
que as novas determinacións deste supoñan a modificación da ordenación urbanística 
vixente e , xa que logo, aos descritos no apartado anterior: solo das etapas IIIB, IV, V e VI 
no plano do plan de etapas do Plan parcial aprobado definitivamente o 25/04/2005. 
 
A delimitación deste ámbito obxecto desta suspensión de licenzas pode observarse no plano 
que se xunta a este RESUMO EXECUTIVO. 
 
4. ALCANCE DA SUSPENSIÓN DE LICENZAS.- 
 
A  suspensión de licenzas estará referida ás licenzas de parcelación, edificación e 
demolición e  terá unha duración máxima de dous anos, contados desde a aprobación inicial 
e, en calquera caso, extinguirase coa aprobación definitiva da Modificación Puntual que se 
tramita. 
  
Esta suspensión non afectará :  
 



a) Ás obras de mantemento, conservación e reforma, salvo no caso de obras de 
rehabilitación integral que sexan equiparables á reconstrución total do edificio non 
xustificadas en razóns de urxencia ou que supoñan un aumento do volume edificado.  
 
b) Ás licenzas de primeira ocupación.  
 
c) Aos proxectos que cumpran simultaneamente o instrumento de planeamento en vigor e a 
modificación que se propón. 
 
d) Aos actos suxeitos ao trámite de comunicación previa, sempre e cando se trate de obras 
ou actos para a implantación de usos ou actividades autorizados polo novo planeamento.  
 
Vigo, xaneiro 2018 
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