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JOSÉ RIESGO BOLUDA, SECRETARIO XERAL DO PLENO DO CONCELLO DE
VIGO,
CERTIFICA: Que o Pleno do Concello, en sesión ordinaria do día 27 de outubro de
2021, adoptou o seguinte acordo:
7.(194).
APROBACIÓN DEFINITIVA DO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN
PROVISIONAL NO ÁMBITO DO POLÍGONO 32 DO PERI IV-04 CALVARIO.
EXPTE. 17165/411. REXISTRO PLENO 3146/1101.
ANTECEDENTES: Con data 18.10.21, a técnica de admón. xeral da oficina de
Planeamento e Xestión, co conforme do xerente de Urbanismo, emite o seguinte
informe:
“I. Mediante sentenza ditada polo Tribunal Supremo con data do 10.11.2015 (rec.
casación nº 1658/2014) foi declarada a nulidade das orde da Conselleira da
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes do día 16.05.2008 de
aprobación parcial e definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo (en
diante, PXOM08) e do Conselleiro da Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas
e Territorio do día 13.07.2009, de aprobación do documento de cumprimentación
das deficiencias observadas na orde do 16.05.2008, o que conlevou a reviviscencia
do Plan Xeral de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por acordo do
Consello da Xunta de Galicia do día 29.04.1993 (en diante, PXOU93).
II. Con data do 08.06.2020, a Vicepresidenta desta XMU ditou Resolución pola que se
dispuxo “(...)Prestar conformidade ao “Estudo específico da situación derivada da
anulación do PXOM 2008 ao abeiro do previsto no artigo 88 e 89 da Lei 2/2017, do 8
de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, nas rúas Sagunto,
Valladolid e AV. Emilio Martínez Garrido de Vigo”, documentación presentada no
Rexistro electrónico do Concello de Vigo con data do 16.03.2020 (COD. SOL.:
W425214-9043) pola representación da entidade “EDUARVEN 2014, SL”, asinado
dixitalmente polo arquitecto D. José Antonio Comesaña García e polo avogado Diego
Gómez Fernandez (avogado núm. 1.647 ICA Vigo) con data marzo de 2020, e
subsecuentemente elevar o mesmo a instancia dos interesados, a consulta da
Consellería correspondente da administración autonómica sobre a súa inclusión
como ordenación provisional das prevista na Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de
Medidas Fiscais, Administrativas e de Ordenación, con independencia do expediente
tramitado a instancia deste Concello baixo o número 16022-411;SEGUNDO: Remitir
o nomeado Estudo á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta
de Galicia para o seu sometemento ao informe urbanístico e ambiental referidos no
artigo 88.2 da LMFA.(...)”.
III. Deste xeito, e en cumprimento do peticionado, con data do 20.07.2020 tiña
entrada no Rexistro xeral desta XMU, a través do sistema “Notifica. Gal”, un oficio
subscrito pola Secretaria xeral técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda da Xunta de Galicia, polo que se remiten os informes sectoriais emitidos ao
presente expediente de conformidade coa normativa de pertinente aplicación, isto é,
o informe urbanístico de data 15.07.2020 da Dirección Xeral de Ordenación do
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Territorio e Urbanístico e o informe ambiental subscrito pola Directora xeral de
calidade ambiental e cambio climático na mesma data, ao abeiro do previsto no
artigo 88 da LMFAO.
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Posteriormente, con data do 10.08.2020 a Vicesecretaria xeral da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, remite novo informe sectorial urbanístico de
data 5.08.2020 da Dirección xeral de ordenación do Territorio e Urbanístico,
favorable a ordenación proposta, condicionado a incluír na ordenación a totalidade
do polígono 32 do PERI IV-04 do Calvario.
IV.- Do anteriormente concluído, procedeuse a dar traslado a entidade promotoramediante oficio do Xerente de urbanismo do 10.08.2020 (Not. Núm. 8601/2020); A
tales efectos, con data do 09.09.2020 tiña entrada no rexistro electrónico desta
XMU, baixo o COD.SOL.: W470852-4011, nova documentación achegada pola
representación da entidade promotora, en cumprimento do indicado no derradeiro
informe da Dirección xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo de data
05.08.2020 verbo da inclusión da totalidade do polígono, consistente en: “Estudo da
situación derivada da anulación do Plan xeral de ordenación municipal de Vigo, no
ámbito do polígono 32 do PERI del Calvario” redactado e asinado con firmas dixital
válidas con data do 08.09.2020 polo avogado don Diego Gomez Fernández (Avogado
núm. 1647 ICA Vigo) e polo arquitecto D. José Antonio Comesaña García (Arquitecto
núm. 775 do COAG), documentación técnica, que substitúe e anula a anteriormente
presentada”.
V.- Á vista da nova ordenación proposta, o dito instrumento foi remitido á Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, quen con data do 09.10.2020 emite
informe favorable á ordenación proposta subscrito pola Directora xeral de
ordenación do Territorio e urbanismo á vista da nova proposta de“Estudo da
situación derivada da anulación do Plan xeral de ordenación municipal de Vigo, no
ámbito do polígono 32 do PERI del Calvario” redactado e asinado con firmas dixital
válidas con data do 08.09.2020 polo avogado don Diego Gomez Fernández (Avogado
núm. 1647 ICA Vigo) e polo arquitecto D. José Antonio Comesaña García (Arquitecto
núm. 775 do COAG).
VI.- Así as cousas, con data do 28.10.2020 o Pleno do Concello de Vigo prestou
aprobación ao “Estudo específico da situación derivada da anulación do Plan xeral
de ordenación Municipal de Vigo 2008 no ámbito do Polígono 32 do PERI do Calvario
(Vigo)” como ordenación provisional, de conformidade co previsto na Lei 2/2017, do
8 de febreiro, de Medidas Fiscais, Administrativas e de Ordenación, instrumento
urbanístico de iniciativa particular, inserido no Rexistro electrónico do Concello de
Vigo, con data do 09.09.2020 baixo o Cod. Sol.: W470852-4011, pola representación
da entidade “EDUARVEN 2014, SL”, e redactado e asinado con firmas dixital válidas,
con data do 08.09.2020 polo avogado don Diego Gomez Fernández (Avogado núm.
1647 ICA Vigo) e polo arquitecto D. José Antonio Comesaña García (Arquitecto núm.
775 do COAG), que anula e substitúe á documentación técnica anteriormente
presentada, como ordenación provisional das previstas no artigo 88 e 89 da Lei
2/2017, do 8 de febreiro, de Medidas fiscais, administrativas e de ordenación, do que
se xunta unha copia en soporte dixital, facendo constar expresamente que dito
estudio se tramita e aproba con carácter independente ao expediente tramitado e
aprobado definitivamente polo Pleno do Concello de Vigo con data do 24.07.2019;
DOG 26.08.2019; BOB 20.09.2019. (Exp. 16022/411)
O día 08.03.2021 publicouse no DOGA núm. 45 o anuncio do 22.02.2021 da
Dirección xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se
fai público o informe ambiental estratéxico do IOP do ámbito do polígono 32 do PERI
IV-04 Calvario (referencia 2020AAE2462).
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VII.- Con datas do 08.04.2021 e 09.04.2021 (Cod. Web. W536802-4625), D. Diego
Gómez Fernández na representación invocada no expediente, achega nova
documentación técnica do IOP, redactado pola empresa OTIMA, SL, por encargo da
entidade “Eduarven 14” adaptada aos anteditos informes sectoriais, e aos efectos
de que se proceda a súa aprobación inicial polo órgano municipal competente.
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VIII.- Con data do 13.04.2021 a arquitecta municipal xefa do servizo de planeamento
e xestión, emite informe técnico favorable a antedita documentación presentada,
do seguinte teor literal;
“(...) En data 29.08.2019 Diego Gómez Fernández, en nome da entidade EDUARVEN
2014 SL, “Estudio específico da situación derivada da anulación do PXOM 2008”
para unha mazá situada no polígono 32 do Calvario, redactado polo arquitecto José
Antonio Comesaña García e o avogado Diego Gómez Fernández, ao amparo dos
artigos 84 e seguintes da Lei 2/2017, de 8 de febreiro de medias fiscais,
administrativas e de ordenación de Galicia.
Neste Estudo abórdase a situación derivada da anulación por STS de data
10.11.2015 do denominado PXOM 2008 (aprobado definitivamente por ordes do
16.05.2008 e 13.07.2009) e do recobro da vixencia do anterior planeamento xeral, é
dicir, do nomeado PXOU 1993.
Débese precisar que dito planeamento xeral vixente con anterioridade ao 2008,
coñecido como PXOU 93 ou Plan Xeral de 1993, en realidade trátase do denominado
“Expediente de subsanación de deficiencias na adaptación do PXOU de Vigo de 1988
á LASGA” (Lei 11/85, de 22 de agosto de adaptación do solo a Galicia). A aprobación
definitiva de dito PXOU 1993 foi publicada no DOG n.º 87 o día 10/05/1993 e a súa
normativa foi publicada no B.O.P. n.º 133, o 14 de xullo de 1993.
Como se describe no estudo presentado, os terreos para os que se pretendía nun
primeiro momento recuperar a ordenación do plan anulado, comprendían unha
parte do polígono 32 do PERI IV-04 Calvario que no PXOM 2008 tiñan a condición de
solo urbano consolidado.
En data 9.06.2020 o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo acordou prestar
conformidade ao estudo específico presentado e remitilo á Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia para emisión do preceptivo
informe.
Foron recibidos informes da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio
Climático e da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. No primeiro
informe dise que procede inicialmente someter a ordenación provisional do ámbito
solicitado ao procedemento de avaliación ambiental simplificada. No segundo
informe se recolle que a “proposta de delimitación da área resulta incongruente, por
canto a disociación que se propón do polígono 32 invalida a aplicación do PERI do
Calvario na zona non regulada no presente estudo ao estar suxeita a un réxime de
equidistribución de deberes urbanísticos que afecta ao polígono completo”.
Como consecuencia do informe da Dirección xeral de Ordenación do Territorio e
Urbanismo, en data 9.09.2020 foi presentado un novo estudo específico xa referido
a todo o ámbito do polígono 32 do PERI IV-04 CALVARIO.
Este novo Estudo Específico foi aprobado polo Consello da Xerencia Municipal de
Urbanismo de data 20.10.2020. Elevado ao Pleno do Concello éste acordou:
- Aprobar o“Estudo específico da situación derivada da anulación do Plan xeral de
ordenación Municipal de Vigo 2008 no ámbito do Polígono 32 do PERI do Calvario
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(Vigo)” como ordenación provisional, de conformidade co previsto na Lei 2/2017, do
8 de febreiro, de Medidas Fiscais, Administrativas e de Ordenación, instrumento
urbanístico de iniciativa particular, inserido no Rexistro electrónico do Concello de
Vigo, con data do 09.09.2020 baixo o Cod. Sol.: W470852- 4011, pola
representación da entidade “EDUARVEN 2014, SL”, e redactado e asinado con firmas
dixital válidas, con data do 08.09.2020 polo avogado don Diego Gomez Fernández
(Avogado núm. 1647 ICA Vigo) e polo arquitecto D. José Antonio Comesaña García
(Arquitecto núm. 775 do COAG), que anula e substitúe á documentación técnica
anteriormente presentada, como ordenación provisional das previstas no artigo 88 e
89 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de Medidas fiscais, administrativas e de
ordenación, do que se xunta unha copia en soporte dixital, facendo constar
expresamente que dito estudio se tramita e aproba con carácter independente ao
expediente tramitado e aprobado definitivamente polo Pleno do Concello de Vigo
con data do 24.07.2019; DOG 26.08.2019; BOP 20.09.2019. (Exp. 16022/411).
En data 21.12.2020, Diego Gómez Fernández en representación de EDUARVEN 2014
SL, presentou documentos de Borrador e DAE para o procedemento de Avaliación
Ambiental Estratéxica (AAE).
Esta documentación foi remitida á Dirección Xeral de Calidade Ambiental,
Sostibilidade e Cambio Climático, que, tras someter a documentación ao periodo de
consultas (de 08.01.2021 ao 8.02.2021), emitiu o Informe Ambienal Estratéxico
(publicado no que se resolve non someter ao procedemento de avaliación ambiental
estratéxica ordinaria o Instrumento de Ordenación Provisional do ámbito do Polígono
32 do PERI do Calvario. No mesmo informe se recolle que non se esperan efectos
negativos no ámbito que se pretende agora recuperar. Tamén en data 26.02.2021
foi recibido informe do IET no que se conclúe que este IOP non terá efectos
negativos na paisaxe, “en todo caso estes efectos serán positivos para a paisaxe
urbana”.
En data 30.03.2021 foi recibido na Xerencia Municipal de Urbanismo (consta
anexado ao expediente) Informe da Subdirección General de Aeropuertos y
Seguridad Aérea sobre o instrumento de ordenación provisional no ámbito do
polígono 32 do PERI IV-04 do CALVARIO no termo municipal de Vigo. No informe se
sinala que o informe ten carácter preceptivo e vinculante. Con todo se di que que
hai cota suficiente para que as Servidumes Aeronáuticas no sexan sobrepasadas
polas construcións ou instalacións que puideran permitirse a través do IOP do
polígono 32 do PERI do Calvario. Informando favorablemente o instrumento.
Indicando asemade a obriga de plasmar na documentación do IOP que se está a
tramitar, a necesidade de acordo favorable da Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA) das obras e instalacións que se quixeran executar no ámbito.
Tras rematar a fase de AAE, o promotor da actuación presentou a documentación
correspondente á aprobación inicial de dito IOP.
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.
FORMATO DE ENTREGA:
A documentación presentada en data 8 de abril de 2021 cumpre co establecido nas
Normas Técnicas de Planeamento (NTP en adiante). Foi presentada en soporte CD,
no CD se inclúen dúas carpetas comprimidas:
36057_IOP_202103_AI_01PDF
36057_IOP_202103_AI_02EDIT.
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Tamén se inclúe o Anexo 9 das NTP.
As carpetas seguen o mesmo esquema tanto a correspondente ao formato .pdf
coma a dos arquivos editables.
Contén as seguintes subcarpetas co seguinte contido:
–

01.MX (corresponde ás memorias):
Memoria informativa.
Memoria xustificativa.
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Anexo 1. Reportaxe fotográfica do ámbito.
Anexo 2. Relación de parcelas catastrales afectadas.
Anexo 3. Anexo documental.
–

05. PINF (corresponde aos planos de información):
Plano de localización do ámbito do IOP
Plano de ordenación.
Plano topográfico
Plano do catastro.
Plano de situación actual.
Planos das redes de servizos existentes ( 5 planos).
Plano de rede viaria existente.
Plano de evolución urbanística do concello (recolle a antigüidade das
edificacións existentes).
Plano de afeccións.
Plano de riscos.

–

06.PORD (corresponde aos planos de ordenación).
Plano de usos do solo. Neste plano se recollen as ordenanzas de
aplicación do IOP.
Plano de integración co IOP aprobado definitivamente (24/07/2019).

–

07.NU (corresponde á normativa urbanística)
Normativa urbanística.

–
10.AAE. (corresponde coa documentación da avaliación ambiental
estratéxica)
Documento Ambiental Estratéxico.
Plano da alternativa cero.
Plano da alternativa 1.
Informe ambiental estratéxico.
A xuízo da técnica que subscribe a documentación presentada cumpre o
establecido nas NTP (ORDE de 10 de outubro de 2019 de aprobación das normas
técnicas de planeamento urbanístico de Galicia). Precisar que o Instrumento de
Ordenación Provisional non está recollido como un posible planeamento nestas
normas técnicas, polo que a organización das carpetas é unha adaptación ao
regulado nelas.
Os documentos están ordeados tal e como se describiu anteriormente, todos contan
con índice previo e marcadores (excepto o DAE xa que se incorporou o mesmo que
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foi tramitado no seu día e non os tiña), e todos cumpren o establecido no referente
ao reflexo da data, do concello, etc.
No que atinxe ao formato editable inclúense dúas carpetas:
–

01.DOC_EDIT
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Esta carpeta segue o mesmo esquema que a do formato .pdf. A
documentación escrita está en formato .docx e a correspondente aos
planos está en formato .mxd (arquivo dos proxectos de ArcGis, formato
aceptado polas NTP).
–

02.FONTE_DATOS
Nesta carpeta inclúense, comprimidas as capas en formato .shp. Tamén
se incorporan as capas en formato .dwg (de Autocad) xeorreferenciado,
así como imaxes utilizadas na confección dos planos.

CONTIDO DO IOP
CARPETA 01.MX:
PARTE I. INFORMACIÓN
1. LIMIAR.
2. ANTECEDENTES.
3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DERIVADA DA ANULACIÓN DO PXOM 2008.
SITUACIÓN ACTUAL.
4. ÁMBITO DO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN PROVISIONAL.
Neste apartado se recolle unha descripción do ámbito, o encadre territorial, o
medio
físico,
medio
biótico,
medio
perceptual,
caracterización
socioeconómica, demografía, patrimonio cultural, medio urbano e territorial,
rede viaria, redes de servizos, transporte e mobilidade, etc. Tamén se recolle
unha descripción das afeccións sectoriais que inciden no ámbito e as zonas
adxacentes.
PARTE II. XUSTIFICACIÓN
1.

MARCO LEGAL DA ORDENACIÓN PROVISIONAL PROPOSTA.

Inclúe a xustificación do cumprimento das sentenzas recaídas sobre o PXOM
2008, a proteción do patrimonio cultural (artigo 84 da LMFAO) e tamén do
establecido no artigo 87 da LMFAO.
2.

XUSTIFICACIÓN DO CONTIDO E VIXENCIA DA ORDENACIÓN PROVISIONAL.

Neste apartado se xustifica o cumprimento da lexislación vixente, do
establecido no IAE, a viabilidade e sustentabilidade económica do
planeamento proposto e a vixencia deste instrumento.
CONTIDO
PROVISIONAL.
3.
4.

DOCUMENTAL

DO

INSTRUMENTO

DE

ORDENACIÓN

CONCLUSIÓN.

Inclúese ademais, como Anexo II, unha reportaxe fotográfica do ámbito, e
como Anexo II a relación das parcelas catastrais afectadas.
NORMATIVA URBANÍSTICA (CARPETA 07.NU)
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O contido normativo reproduce as partes da Normativa Urbanística do anulado
PXOM 2008 que serían de aplicación para este instrumento de ordenación
provisional.

Documento asinado

ASINADO POR: Secretario Xeral Pleno Da Corporación (José Carlos Riesgo Boluda) 02/11/2021 15:00:41 - Alcalde (Abel Ramón Caballero Álvarez) 02/11/2021 23:08:25 -

Así pois, se recuperan os Títulos correspondentes ao Réxime transitorio,
Desenvolvemento e Execución do Planeamento, o referente ás Normas Xerais de
Uso, o correpondente ás Normas Xerais de Edificación, o referido ás Normas Xerais
de Ordenación e Urbanización, Normas Xerais de Protección, e as Normas
particulares en Solo Urbano Consolidado de aplicación, é dicir a normativa contida
na ordenanza 3 Edificación en Couzada Pechada e a da ordenanza 6 de Edificación
en Bloques Abertos.
Polo que, co contido nesta Normativa Urbanística se recupera un conxunto
normativo bastante completo, procedente do anulado PXOM 2008, que permitirá a
aplicación do IOP.
AMBITO DO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN PROVISIONAL

AMBITO DO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN PROVISIONAL
O ámbito delimitado ten unha superficie total de 11.157 m2. O ámbito está
delimitado polas rúas Avda de E. Martínez Garrido e rúas Sagunto, Valladolid,
Segovia e Burgos, formando o denominado polígono 32 do PERI IV-04 CALVARIO. Na
ordenanza 3 está incluída unha superficie de 4.609 m2, e na ordenanza 6 unha
superficie de 691 m2. O viario supón un área de 5.857 m2.
PXOM 2008 co ámbito en azul, planos 9-N e 9-O da SERIE 2
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No anulado PXOM 2008 este ámbito estaba clasificado na súa totalidade como solo
urbano consolidado con ordenanzas de aplicación 3 de EDIFICACIÓN EN COUZADA e
6 de EDIFICACIÓN EN BLOQUES ABERTOS, que agora neste IOP se recuperan. O
contido da ordenación do IOP é coincidente totalmente co recollido no anulado
PXOM 2008 para estes terreos.
A xuízo da técnica que subscribe, a documentación presentada de Instrumento de
Ordenación Provisional do ámbito do Polígono 32 do PERI IV-04 do Calvario, en data
9 de abril de 2021 redactada polos técnicos da empresa ÓPTIMA SL, asinada polo
arquitecto Javier Rivas Barros e polo avogado Diego Gómez Fernandez, cumpre co
exisido na LMFAO e, en xeral, tamén co establecido nas NTP.
Con todo, na documentación que se presente para a aprobación definitiva, en
relación coa documentación editable de carácter gráfico, deberá axustar o nome
das capas e as táboas de atributos ao modelo de datos vectoriais establecido no
“Anexo 3: modelo de dados dos arquivos vectoriais” das
NTP (ver
https://cmatv.xunta.gal/documentos-apoio).
CONCLUSIÓN:
Débese aclarar que o contido mínimo deste instrumento de ordenación de carácter
provisional, non está regulado expresamente nin na Lei 2/2016, de 10 de febreiro,
do solo de Galicia do solo nin no seu Regulamento (Decerto 143/2016, de 22 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de
febrero, del suelo de Galicia). Tampouco nas NTP se contempla este tipo de
instrumento de ordenación provisional, con todo, ao se tratar dun instrumento de
planeamento resulta necesaria a adaptación dos formatos de presentación tanto
en .pdf, como en formatos editables. Como xa se informou, a documentación
presentada resulta dunha adaptación ao regulado nas ditas normas.
A xuízo da técnica que subscribe, tanto desde un punto de vista formal como no que
se refire ao seu contido, a documentación presentada é adecuada e suficiente para
proceder á súa aprobación inicial segundo se establece no artigo 93 Tramitación
para a aprobación da ordenación provsional da LMFAO.(...)”.
IX.- Recadados os informes pertinentes, e seguindo coa súa pertinente tramitación

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 04/11/2021 14:02

Páxina 8 de 19

EXPEDIENTE 17165_411
CSV: 2383AE-3EB8E9-A3D3C1-4G6FVG-LDAEEY-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Secretario Xeral Pleno Da Corporación (José Carlos Riesgo Boluda) 02/11/2021 15:00:41 - Alcalde (Abel Ramón Caballero Álvarez) 02/11/2021 23:08:25 -

Documento asinado

en expedientes de análoga materia, (isto é, o IOP do Concello de Vigo tramitado no
exp. 16022/411), con data do 28 de abril de 2021, o Pleno do Concello de Vigo en
sesión ordinaria, adoptou o seguinte acordo: PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o
instrumento de medidas de ordenación tramitado no expediente 17165/411,
redactado pola empresa OTIMA, SL, por encargo da entidade “Eduarven 14”,
documentación técnica presentada no rexistro desta XMU con datas do 08.04.2021
(Cod. Web. W536802-4625) e 09.04.2021, asinada dixitalmente con firmas válida
polos directores dos traballos o avogado D. Diego Gómez Fernández (Avogado núm.
1647 ICA Vigo) e o arquitecto D. Francisco Javier Rivas Barros, nomeado
“Instrumento de medidas provisionais de ordenación no ámbito do Polígono 32 do
PERI IV-04 do Calvario (Vigo) como ordenación provisional, de conformidade co
previsto na Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de Medidas Fiscais, Administrativas e de
Ordenación. 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 levantarse, en
todo caso, unha vez aprobado definitivamente o dito instrumento.
X.- En cumprimento do acordado, o instrumento que nos ocupa, foi sometido á
preceptiva información pública, así como notificación individual a todas as persoas
titulares catastrais de terreos afectados, sen que se achegaran escritos de
alegacións, tal e como se fai constar na certificación expedida pola Secretaria da
Admon. Municipal do Concello de Vigo, con data do 17.08.2021 no que se fai constar
expresamente “(...)Que, durante o periodo de información pública do expediente
núm. 17165/411, de “Instrumento de Ordenación Provisional no ámbito do Polígono
32 do PERI IV-04 Calvario” aberto polo prazo de vinte (20) días, mediante a
publicación de anuncios nun dos xornais de maior difusión na provincia (Faro de
Vigo, do 14 de maio de 2021), no Diario Oficial de Galicia (núm. 104, do 4 de xuño
de 2021), e na sede electrónica municipal, segundo consta na dilixencia asinada
dixitalmente en data do 9 de agosto de 2021 pola Xefa da oficina do Rexistro da
XMU, así como publicación de edicto no suplemento de notificacións do Boletín
Oficial do Estado núm. 156, de data 1 de xullo de 2021, non se presentaron escritos
de alegacións.
XI.- Obran no expediente a emisión dos seguintes informes sectoriais favorables á
ordenación proposta: Delegación do Goberno en Galicia, Confederación hidrográfica
do Miño Sil, Dirección sectorial de telecomunicacións, autoridade portuaria de Vigo,
Dirección xeral de emerxencias e interior, Dirección xeral de calidade ambiental,
sostenibilidade e cambio climático, dirección xeral de Planificación e ordenación
forestal, Axencia Galega de Infraestruturas, Augas de Galicia, Dirección xeral de
Patrimonio Cultural, Portos de Galicia, Deputación provincial de Pontevedra;
Reiterase que asemade obran no expediente, tal e como se ten indicado nas alíneas
precedentes, os informes emitidos pola Dirección xeral de de Aviación Civil, e polo
IET.
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XII.- A teor do expostos nas alíneas precedentes, do preceptivo trámite de
información pública, así como do contido dos anteditos informes sectoriais- de
carácter favorable- non resulta modificación algunha das determinacións da
ordenación contida no documento do Instrumento de medidas provisionais de
ordenación no ámbito do polígono 32 do PERI IV-04 do Calvario aprobado
inicialmente polo Pleno do Concello de Vigo o 28.04.2021.
XIII.- Deste xeito, con datas do 13.10.2021 e 14.10.2021, D. Diego Gómez Fernández
insire no Rexistro electrónico do Concello de Vigo, co COD.SOL.: W611977-2388, a
documentación necesaria para a súa aprobación definitiva, do dito Instrumento de
ordenación redactado por (OTIMA, S.L.), constando como directores dos traballos o
arquitecto Xabier Rivas Barros e o avogado Diego Gómez Fernández, por encargo da
entidade "EDUARVEN 2014, S.L."
XIV.- A antedita documentación, foi informada favorablemente con data do 15 de
outubro do 2021, pola arquitecta xefa do servizo de planeamento e Xestión da XMU,
do que se extracta o seu contido técnico que lle serve de motivación ao presente
consonte co previsto no artigo 88.9 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
(...) DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.
FORMATO DE ENTREGA:
A documentación presentada en data 8 de abril de 2021 cumpre co establecido
nas Normas Técnicas de Planeamento (NTP en adiante). Foi presentada en
soporte CD, neste formato inclúense dúas carpetas comprimidas:
36057_IOP_202110_AI_01PDF
36057_IOP_202110_AI_02EDIT.
Tamén se inclúe o Anexo 9 das NTP.
As carpetas seguen o mesmo esquema tanto a correspondente ao formato .pdf
coma a dos arquivos editables.
Nas carpetas, organizadas en subcarpetas, atópase o seguinte contido:
MEMORIA XUSTIFICATIVA
PARTE I. INFORMACIÓN [MX_01INF]
1. LIMIAR
1.1. OBXECTO
1.2. PROMOTOR
1.3. EQUIPA REDACTORA
2. ANTECEDENTES
2.1. DECLARACIÓN XUDICIAL DA NULIDADE DO PXOM DE VIGO DE 2008
2.1.1. Sentenza do TS de 10.11.2015, recaída no recurso de casación
N.º 1658/2014
2.1.2. Outras resolucións xudiciais que afectan ao PXOM 2008
2.2 .PLANEAMENTO QUE RECOBRA A VIXENCIA
2.3. O PLAN XERAL DECLARADO XUDICIALMENTE NULO
2.4. INICIACIÓN DO PROCEDEMENTO DE APROBACIÓN DO INSTRUMENTO
DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA QUE SUBSTITÚA AO INSTRUMENTO ANULADO.
3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DERIVADA DA ANULACIÓN DO PXOM 2008.
SITUACIÓN ACTUAL
3.1. ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO QUE RECOBRAN A
SÚA VIXENCIA E LEXISLACIÓN AO ABEIRO DA CAL SE
APROBOU
3.1.1. Instrumentos de planeamento que recuperan a vixencia coa
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anulación do PXOM 2008
3.1.2. Marco legal ao abeiro do que se redactou o planeamento
revivido
3.2. ADECUACIÓN DO PLANEAMENTO REVIVIDO Á LEXISLACIÓN
URBANÍSTICA E SECTORIAL VIXENTE
3.2.1. Falta de adecuación do PXOU de 1993 á lexislación urbanística
e sectorial vixente
3.2.2. Ordenación prevista para o ámbito do IOP no PXOU-93 e
obsolescencia da mesma
3.3. REALIDADE URBANÍSTICA VIXENTE NO ÁMBITO AFECTADO XURDIDA AO
ABEIRO DO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN
ANULADO
3.3.1. Maior adecuación do PXOM 2008 á lexislación urbanística
vixente
4. ÁMBITO DO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN PROVISIONAL
4.1.
CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DO ÁMBITO DO IOP
4.1.1. Inserción territorial do ámbito do IOP
4.1.2. Medio físico
4.1.3. Medio biótico
4.1.4. Medio perceptual
4.1.5. Caracterización socioeconómica
4.1.6. Patrimonio Cultural
4.1.7. Medio urbano e territorial
4.1.8. Rede viaria
4.1.9. Redes de servizos
4.1.9.1.
Abastecemento
4.1.9.2.
Saneamento
4.1.9.3.
Enerxía eléctrica
4.1.9.4.
Gas
4.1.9.5.
Alumeado público
4.1.9.6.
Telefonía e telecomunicacións
4.1.10.
Transporte e mobilidade
4.2. AFECCIÓNS SECTORIAIS
4.2.1. Elementos naturais do territorio
4.2.2. Patrimonio histórico
4.2.3. Infraestruturas territoriais
PARTE II. XUSTIFICACIÓN [MX_02XUS]
1. MARCO LEGAL DA ORDENACIÓN PROVISIONAL PROPOSTA
1.1. XUSTIFICACIÓN DO RESPECTO ÁS SENTENZAS FIRMES QUE DECLARAN A
NULIDADE DO PXOM DE VIGO DE 2008 (ART. 84.2
DA LMFAO).
1.1.1. Sentenza do T.S. de 10.11.2015 recaída no recurso de casación
1658/2014 e derivadas
1.1.2. Sentenzas anteriores á do T.S. de 10.11.2015, que declaran a
nulidade dalgunha determinación do PXOM 2008
1.2. XUSTIFICACIÓN DA PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL (ART.86
LMFAO)
1.3. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DO PROCEDEMENTO PREVISTO NA
LMFAO (ART.87 LMFAO)
2. XUSTIFICACIÓN DO CONTIDO E VIXENCIA DA ORDENACIÓN PROVISIONAL.
(ART.90 LMFAO)
2.1. ORDENACIÓN PROVISIONAL EN SOLO URBANO E DE NÚCLEO RURAL
(ART.91)
2.1.1. Ordenación provisional en Solo Urbano
2.1.2. Resumo da ordenación provisional proposta
2.2. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN SECTORIAL E DOS
INFORMES AMBIENTAL E URBANÍSTICO
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2.2.1. Cumprimento da lexislación sectorial
2.2.2. Informes ambiental e urbanístico
2.3. XUSTIFICACIÓN DA INTEGRACIÓN DAS DETERMINACIÓNS DO INFORME
AMBIENTAL ESTRATÉXICO
2.4. XUSTIFICACIÓN DA INTEGRACIÓN DOS INFORMES SECTORIAIS EMITIDOS
2.4.1. Informe da Dirección Xeral de Aviación Civil. Ministerio de
Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.
2.5. INFORMACIÓN PÚBLICA DO IOP
2.5.1. Alegacións presentadas.
2.6. XUSTIFICACIÓN DA VIABILIDADE E SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA DO IOP
2.7. XUSTIFICACIÓN DA NORMATIVA DA ORDENACIÓN PROVISIONAL E DAS
CORRECCIÓNS INCLUÍDAS EN RELACIÓN COA NORMATIVA DO PXOM 2008
2.8. VIXENCIA DA ORDENACIÓN PROVISIONAL
3. CONTIDO DOCUMENTAL DO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN PROVISIONAL
3.1. DOCUMENTACION GRAFICA: INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA E VECTORIAL
4. CONCLUSIÓN
ANEXOS Á MEMORIA
ANEXO 1
REPORTAXE FOTOGRÁFICA DO ÁMBITO
ANEXO 2
RELACIÓN DE PARCELAS CATASTRAIS AFECTADAS .
ANEXO 3
ANEXO DOCUMENTAL
PLANOS INFORMACIÓN [Carpeta 05.PINF]
36057_IOP_202103_AI_PINF_01EX.01 LOCALIZACIÓN DO ÁMBITO DO IOP
36057_IOP_202103_AI_PINF_01EX.02 DELIMITACIÓN DO ÁMBITO DO IOP
36057_IOP_202103_AI_PINF_01EX.03 DELIMITACIÓN DO ÁMBITO SOBRE
ORTOFOTO
36057_IOP_202103_AI_PINF_02ORD.01 PLANEAMENTO VIXENTE. PXOU 1993
36057_IOP_202103_AI_PINF_02ORD.02 ORDENACIÓN ESTABLECIDA NO PXOM
2008
36057_IOP_202103_AI_PINF_03TOPO.01 MEDIO FÍSICO. HIPSOMETRÍA
36057_IOP_202103_AI_PINF_03TOPO.02 MEDIO FÍSICO. CLINOMETRÍA
36057_IOP_202103_AI_PINF_03TOPO.03 MEDIO FÍSICO. ORIENTACIÓNS
36057_IOP_202103_AI_PINF_04CATASTRO PARCELARIO CATASTRAL
36057_IOP_202103_AI_PINF_05ACTUAL.01 USOS DO SOLO EXISTENTES
36057_IOP_202103_AI_PINF_05ACTUAL.02 EDIFICACIÓNS EXISTENTES. USO
PRINCIPAL
36057_IOP_202103_AI_PINF_05ACTUAL.03 EDIFICACIÓNS EXISTENTES. USO EN
PLANTA BAIXA
36057_IOP_202103_AI_PINF_05ACTUAL.04 EDIFICACIÓNS EXISTENTES. IDADE
36057_IOP_202103_AI_PINF_05ACTUAL.05 EDIFICACIÓNS EXISTENTES. ESTADO
36057_IOP_202103_AI_PINF_05ACTUAL.04 USOS DAS EDIFICACIÓNS
36057_IOP_202103_AI_PINF_06SERV.01 REDES DE SERVIZOS EXISTENTES.
ABASTECEMENTO
36057_IOP_202103_AI_PINF_06SERV.02 REDES DE SERVIZOS EXISTENTES.
SANEAMENTO
36057_IOP_202103_AI_PINF_06SERV.03 REDES DE SERVIZOS EXISTENTES.
ELECTRICIDADE
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36057_IOP_202103_AI_PINF_06SERV.04 REDES DE SERVIZOS EXISTENTES. GAS
36057_IOP_202103_AI_PINF_06SERV.05 REDES DE SERVIZOS EXISTENTES.
TELECOMUNICACIÓNS
36057_IOP_202103_AI_PINF_07IC REDE VIARIA EXISTENTE
36057_IOP_202103_AI_PINF_08EVO_URB EVOLUCIÓN URBANÍSTICA DO CONCELLO
36057_IOP_202103_AI_PINF_09IOT_AFEC AFECCIÓNS SECTORIAIS
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36057_IOP_202103_AI_PINF_10RISCOS ANÁLISE DE RISCOS
PLANOS ORDENACIÓN [Carpeta 06.PORD]
36057_IOP_202103_AI_PORD_01USOS ORDENACIÓN. USOS PORMENORIZADOS
36057_IOP_202103_AI_PORD_02INT INTEGRACIÓN DA ORDENACIÓN CO IOP APR.
DEF. 24/07/2019
NORMATIVA URBANÍSTICA [Carpeta 07.NU]
TÍTULO I

DISPOSICIÓNS XERAIS

TÍTULO II
RÉXIME TRANSITORIO. INCIDENCIA SOBRE A EDIFICACIÓN
PREEXISTENTE
TÍTULO III

DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PLAN XERAL

TÍTULO IV

NORMAS XERAIS DE USO

TÍTULO V

NORMAS XERAIS DE EDIFICACIÓN

TÍTULO VI

NORMAS XERAIS DE ORDENACIÓN E URBANIZACIÓN

TÍTULO VII

NORMAS XERAIS DE PROTECCIÓN

TÍTULO VIII

NORMAS PARTICULARES DO SOLO URBANO

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO [Carpeta 10.AAE]
A. MEMORIA [AAE_01DAE]
1. LIMIAR
2. MOTIVACIÓN DA APLICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉXICA SIMPLIFICADA
3. OBXECTIVOS DA PLANIFICACIÓN
4. ALCANCE E CONTIDO DO PLAN PROPOSTO E DAS SÚAS ALTERNATIVAS
RAZOABLES,
5. CARACTERIZACIÓN DA SITUACIÓN DO MEDIO ANTES DO
DESENVOLVEMENTO DO PLAN
6. RESUMO DOS MOTIVOS DA SELECCIÓN DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
7. DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE DO PLAN OU PROGRAMA
8. EFECTOS AMBIENTAIS PREVISIBLES
9. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE OS PLANS SECTORIAIS E TERRITORIAIS
CONCORRENTES
10. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVIR, REDUCIR E, NA MEDIDA DO POSIBLE,
CORRIXIR CALQUERA EFECTO NEGATIVO RELEVANTE NO MEDIO DA APLICACIÓN
DO PLAN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN O CAMBIO CLIMÁTICO
11.
DESCRICIÓN DAS MEDIDAS PREVISTAS PARA O SEGUIMENTO AMBIENTAL
DO PLAN
12.

CONCLUSIÓN

B. PLANOS
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A xuízo da técnica que subscribe a documentación presentada cumpre o establecido
nas NTP (ORDE de 10 de outubro de 2019 de aprobación das normas técnicas de
planeamento urbanístico de Galicia). Precisar que o Instrumento de Ordenación
Provisional non está recollido como un posible planeamento nestas normas
técnicas, polo que a organización das carpetas é unha adaptación ao regulado
nelas.
Os documentos están ordeados tal e como se describiu anteriormente, todos contan
con índice previo e marcadores (excepto o DAE xa que se incorporou o mesmo que
foi tramitado no seu día e non os tiña), e todos cumpren o establecido no referente
ao reflexo da data, do concello, etc.
No que atinxe ao formato editable inclúense dúas carpetas:
–

01.DOC_EDIT
Esta carpeta segue o mesmo esquema que a do formato .pdf. A
documentación escrita está en formato .docx e a correspondente aos
planos está en formato .mxd (arquivo dos proxectos de ArcGis, formato
aceptado polas NTP), polo que non é posible comprobar o contido xa
que na XMU non contamos con dito programa.

–

02.FONTE_DATOS
Nesta carpeta inclúense, comprimidas as capas en formato .shp. Tamén
se incorporan as capas en formato .dwg (de Autocad)
xeorreferenciadas, así como imaxes utilizadas na confección dos
planos.

PLANOS DE ORDENACIÓN E NORMATIVA URBANÍSTICA (CARPETA 07.NU)
Tanto os planos de ordenación como o contido normativo reproducen o contido do
anulado PXOM 2008. No que atinxe á Normativa Urbanística, se recuperan os Títulos
correspondentes ao Réxime transitorio, Desenvolvemento e Execución do
Planeamento, o referente ás Normas Xerais de Uso, o correpondente ás Normas
Xerais de Edificación, o referido ás Normas Xerais de Ordenación e Urbanización,
Normas Xerais de Protección, e as Normas particulares en Solo Urbano Consolidado
de aplicación, é dicir a normativa contida na ordenanza 3 Edificación en Couzada
Pechada e a da ordenanza 6 de Edificación en Bloques Abertos.
Polo que, co contido nesta Normativa Urbanística se recupera un conxunto
normativo bastante completo, procedente do anulado PXOM 2008, que permitirá a
aplicación do IOP.
AMBITO DO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN PROVISIONAL
O ámbito delimitado ten unha superficie total de 11.157 m2. O ámbito está
delimitado polas rúas Avda de E. Martínez Garrido e rúas Sagunto, Valladolid,
Segovia e Burgos, formando o denominado polígono 32 do PERI IV-04 CALVARIO. Na
ordenanza 3 está incluída unha superficie de 4.609 m2, e na ordenanza 6 unha
superficie de 691 m2. O viario supón un área de 5.857 m2.
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PLANO 36057_IOP_202110_AD_PORD_01USOS do IOP, co ámbito afectado coloreado
en azul.

No anulado PXOM 2008 este ámbito estaba clasificado na súa totalidade como solo
urbano consolidado con ordenanzas de aplicación 3 de EDIFICACIÓN EN COUZADA e
6 de EDIFICACIÓN EN BLOQUES ABERTOS, que agora neste IOP se recuperan. O
contido da ordenación do IOP é coincidente totalmente co recollido no anulado
PXOM 2008 para estes terreos.
A xuízo da técnica que subscribe, a documentación presentada de Instrumento de
Ordenación Provisional do ámbito do Polígono 32 do PERI IV-04 do Calvario, en data
14 de outubro de 2021 redactada polos técnicos da empresa ÓPTIMA SL, asinada
polo arquitecto Javier Rivas Barros e polo avogado Diego Gómez Fernandez, cumpre
co exisido na LMFAO e, en xeral, tamén co establecido nas NTP.
Con todo, os planos en formato editable atópanse en formato .mxd (formato de
ArcGis) non pode ser comprobado pola técnica que subscribe, xa que non temos
acceso a ese programa.
PLAN XERAL APROBADO INICIALMENTE
O día 26.08.2021 o Pleno do Concello de Vigo aprobou inicialmente o novo
planeamento xeral que virá substituir o vixente PXOU 1993. Neste novo
planeamento xeral o ámbito deste IOP está clasificado como solo urbano
consolidado con ordenanza de aplicación U3.A. Edificación lineal densa, variante
U3.A., con altura de B+3 (ver plano PORD 04, folla 5-H, do PXOM aprobado
inicialmente).
CONCLUSIÓN:
Débese aclarar que o contido mínimo deste instrumento de ordenación de
carácter provisional, non está regulado expresamente nin na Lei 2/2016, de 10 de
febreiro, do solo de Galicia do solo nin no seu Regulamento (Decerto 143/2016,
de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de
10 de febrero, del suelo de Galicia). Tampouco nas NTP se contempla este tipo de
instrumento de ordenación provisional, con todo, ao se tratar dun instrumento de
planeamento resulta necesaria a adaptación dos formatos de presentación tanto
en .pdf, como en formatos editables. Como xa se informou, a documentación
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presentada resulta dunha adaptación ao regulado nas ditas normas.
A xuízo da técnica que subscribe, tanto desde un punto de vista formal como no
que se refire ao contido da documentación técnica, a documentación presentada
é adecuada e suficiente para proceder á súa aprobación definitiva segundo se
establece no artigo 93 Tramitación para a aprobación da ordenación provisional
da LMFAO.
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FUNDAMENTOS LEGAIS OU VALORACIÓN XURÍDICA
I. Normativa examinada
-

-

Rdlex. 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de Solo e Rehabilitación urbana (TRLSRU)
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia (LSG)
Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia (RLSG)
Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de
ordenación (LMFAO 2017)
Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental
PXOU93, aprobado definitivamente por acordo do Consello da Xunta de
Galicia do día 29.04.1993
O resto de disposicións que poidan afectar

II. Consideración xurídicas: Ámbito da ordenación provisional
O instrumento urbanístico que nos ocupa é unha ferramenta posta a disposición das
Administracións urbanísticas cuxos plans xerais foran declarados xudicialmente
nulos para que, nas circunstancias previstas na LMFAO 2017, podan recuperar a
ordenación contida no instrumento declarado nulo en tanto non conten cun novo
plan xeral aprobado definitivamente. Conseguintemente, no presente caso, a
ordenación urbanística a recuperar deberá ser coincidente coa prevista no PXOM08 e
cos seus instrumentos de desenvolvemento, nos termos e sen outras excepcións
que as previstas na propia LMFAO 2017. Así mesmo, corresponderalle ao órgano
competente valorar a necesidade da aprobación da proposta de IOP en atención ás
singularidades deste instrumento, pois, malia tratarse dunha figura non prevista na
LSG, ostenta a condición de instrumento de planeamento urbanístico aínda que
revestido de certas singularidade, entre outras, a súa vocación de provisionalidade
(só estará en vigor no prazo e condicións marcadas pola referida norma autonómica)
e o seu carácter parcial (afectará só, no caso que nos ocupa, a dito ámbito -polígono
32 do PERI do Calvario).
Neste senso, o IOP elaborado pola empresa OTIMA, SL, por encargo da entidade
“Eduarven 14”, propón unicamente recuperar a ordenación detallada do referido
PXOM08 no ámbito do polígono 32 do PERI do Calvario, - co alcance que indica a
arquitecta
xefa de planeamento e xestión en informe favorable asinado
dixitalmente con data do 15 de outubro de 2021 a aprobación definitiva do dito
instrument, , transcrito na súa literalidade nas alíneas precedentes, e a cuxo íntegro
contido nos remitimos e que lle serve de fundamentación á presente, de
conformidade co previsto no artigo 88.9 da LPACAP.
Así pois, o instrumento que se eleva a aprobación definitiva foi elaborado en
observancia dos condicionantes impostos pola LMFAO 2017, recadando os
preceptivos informes favorables, do xeito e co resultado que se indicou no corpo da
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III. Tramitación procedimental

Documento asinado

ASINADO POR: Secretario Xeral Pleno Da Corporación (José Carlos Riesgo Boluda) 02/11/2021 15:00:41 - Alcalde (Abel Ramón Caballero Álvarez) 02/11/2021 23:08:25 -

De conformidade co establecido na LMFAO 2017, na súa relación coa LSG, unha vez
recadados os informes sectoriais preceptivos previos á aprobación inicial, o órgano
municipal competente procederá a súa aprobación inicial e o someterá a
información pública como mínimo durante vinte (20) días, mediante anuncio
publicado no DOG e nun dos periódicos de maior difusión na provincia e notificación
individualizada a todos os titulares catastrais afectados. Neste prazo recadaranse os
informes sectoriais e as consultas preceptivas.
A continuación, emitirase informe polos servizos técnico-xurídicos municipais sobre
a integridade documental do expediente, das actuacións administrativas realizadas,
da calidade técnica da ordenación proxectada e da conformidade da ordenación coa
LMFAO 2017.
Finalmente, o pleno do Concello de Vigo aprobará definitivamente, de ser o caso, o
instrumento de acordo cos apartados 2, 3 e 4 do artigo 82 da LSGA.
Deste xeito, consta tal e como se ten indicado,
que con carácter previo a
aprobación inicial das IOP e consonte o artigo 88 da LMFAO se realizou un estudo
específico da ordenación provisional e recabou os informe urbanísticos e ambiental.
Asemade conforme o artigo 93 da LMFAO consta no expediente resolución do órgano
ambiental de non sometemento do IOP a procedemento de avaliación ambiental
estratéxica, aprobación inicial por parte do pleno da Corporación por maioría
absoluta do número legal de membros, certificado de exposición pública do IOP e
certificación de non achega de alegacións.
Respecto aos de informes sectoriais emitidos consonte ao artigo 93 da LMFAO
apartado segundo determina << Durante o mesmo tempo no que se realiza o
trámite de información pública, a Administración municipal deberá solicitar 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 cal entenderanse emitidos con carácter
favorable.
Se a ordenación provisional prevista foi xa obxecto dos indicados informes con
anterioridade, admitirase a reprodución ou confirmación dos criterios contidos nos
informes emitidos no seu día polos órganos informantes, sen prexuízo das cuestións
que se poidan engadir á vista de novas circunstancias ou da aprobación de
normativa posterior.>>
Neste senso consta no expediente os informes sectoriais relacionados nos
antecedentes de feito deste informe proposta en senso favorable a ordenación
proposta.
Non obstante cabe sinalar, que o artigo 80 da LPAC determina que, salvo disposición
expresa en contrario, os informes serán facultativos e non vinculantes e conforme o
apartado catro de dito artigo sinala << Se o informe debe ser emitido por unha
Administración pública distinta da que tramita o procedemento co obxecto de
expresar o punto de vista correspondente ás súas competencias respectivas, e
transcorre o prazo sen que aquel se emitise, poderanse proseguir as actuacións. O
informe emitido fóra de prazo poderá non ser tido en conta ao adoptar a
correspondente resolución.>>
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A estos efectos a STS de data 4 de xullo de 2014 en recurso 915/2012 determina
<< En cuanto a la virtualidad de un informe que es remitido fuera de plazo -cuestión
que se suscita en el motivo de casación cuarto-, tiene razón el Ayuntamiento
recurrente cuando señala que la no remisión del informe dentro del plazo señalado
permite que prosiga la tramitación del procedimiento, como establece el artículo
83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común. Y, en efecto, en
nuestra sentencia de 24 de noviembre de 2011 (casación 4883/2008 )
declarábamos, aplicando ese precepto, que " (...) no habiendo sido emitido el
informe, la Administración municipal podía proseguir la tramitación del expediente,
sin que la ausencia del mencionado informe pueda ser considerada causa de nulidad
del Plan General aprobado ". Es decir, la falta del informe, habiendo sido éste
oportunamente solicitado, no determina la nulidad del instrumento de planeamiento.
>>
E por isto que transcorrido o prazo legalmente establecido sen haberse emitido os
informes sectoriais solicitados poderase proseguir o procedemento de aprobación do
instrumento de medidas provisionais.
No expediente consta informe da arquitecta municipal de data 15.10.2021 e
mediante a emisión do presente informe dáse cumprimento ao informe xurídico
esixido no artigo 93.seis da LMFAO.
A aprobación definitiva do IOP corresponde ao Pleno da Corporación segundo o
disposto no artigo 93.seis) da LMFAO en relación co artigo 123.1 da LRBRL cun
quorum de maioría absoluta (14) por analoxía deste instrumento de planificación
urbanística ao instrumento de planeamento xeral, debendo someterse con carácter
previo ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo que opera como Comisión
Informativa en materia de urbanismo segundo acordo plenario de data 1.07.2019.
IV. Órgano competente
É competente para adoptar o correspondente acordo o Pleno do Concello de Vigo,
habida conta de que se trata de recuperar a ordenación establecida nun instrumento
de planeamento xeral cuxa aprobación tamén lle corresponde en virtude do
establecido no artigo 123.i) da LRBRL e 61.2 da LSG.
Con todo, a presente proposta formúlase a respecto do cumprimento da LMFAO 2017
polo IOP de referencia, sen prexuízo dos informes a emitir polo polo interventor
municipal e o secretario xeral do Pleno do Concello de Vigo noutras materias en
función das súas competencias.
Polo que antecede, proponse a adopción do seguinte ACORDO...”

Deseguido a funcionaria informante emite a proposta que se transcribe na parte
dispositiva deste acordo.
DITAME. O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, en sesión ordinaria do
19.10.21, ditamina favorablemente dita proposta.
DELIBERACIÓNS. Constan no arquivo audiovisual incorporado a Acta.
VOTACIÓN: Con vinte e catro votos a favor dos membros do grupo municipal Socialista, señores
e señoras Aguiar Castro, Aneiros Pereira, Blanco Iglesias, Caride Estévez, Espinosa Mangana,
Estévez Rodríguez, Fernández Pérez, Gomez Díaz, Iglesias González, Lago Barreiro, López Font,
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Losada Alvarez, Mejías Sacaluga, Pardo Espiñeira, Rivas González, Rodríguez Calviño, Rodríguez
Díaz, Rodríguez Rodríguez e a Presidencia, mais dos membros do grupo municipal do Partido
Popular, señores e señoras Egerique Mosquera, Gonzalez Castillo, López Roman e Marnotes
González, e mais do membro non adscrito, Sr. Pérez Igrexas, e dúas abstencións dos membros
do grupo municipal Mixto, señora e señor Mendez Fuentes e Pérez Correa, adóptase o seguinte,
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ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente o instrumento de medidas de ordenación no
ámbito do Polígono 32 do PERI IV-04 do Calvario (Vigo) como ordenación provisional,
de conformidade co previsto na Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de Medidas Fiscais,
Administrativas e de Ordenación. tramitado no expediente 17165/411, redactado
pola empresa OTIMA, SL, por encargo da entidade “Eduarven 14”, documentación
técnica presentada no rexistro desta XMU con datas do 13.10.2021 e 14.10.2021,
co COD.SOL.: W611977-2388, constando como directores dos traballos o arquitecto
Xabier Rivas Barros e o avogado Diego Gómez Fernández, por encargo da entidade
"EDUARVEN 2014, S.L."
SEGUNDO.- Proceder á publicación do presente acordo de aprobación definitiva no
Diario Oficial de Galicia no prazo dun (1)mes.
TERCEIRO.- Publicar a normativa e ordenanzas do IOP no Boletín Oficial da Provincia
de Pontevedra.
CUARTO.- Levantar a suspensión 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.
QUINTO.- Contra este acordo cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo
ante a Sala do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que
se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os
artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa.
Non obstante, o presente informe proposta non é vinculante e o órgano competente
decidirá co seu superior criterio o que estime conveniente.”

E para que así conste expido esta certificación de orde e co visto e prace do Excmo.
Sr. Alcalde, coa salvidade do artigo 206 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, en Vigo á data da sinatura
dixital.
am
Vº e Pr.
O ALCALDE,
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