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Dª. YOLANDA AGUIAR CASTRO, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 10 de marzo
de 2022, adoptou o seguinte acordo:
12.- APROBACIÓN INICIAL DO ESTUDO DE DETALLE PARA WORLD CAR
CENTER. EXPTE. 18423/411.
Dáse conta do informe-proposta do 22/10/2021 asinado pola técnica de Admón. Xeral do
Servizo de Planeamento e Xestión, conformado polo xerente de Urbanismo, e sometido
ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en data 26/10/2021, que di o seguinte:
“Con data do 20.06.2021, D. Antonio Vaillo Daniel e/r do “Consorcio Zona Franca de Vigo”, insería no Rexistro electrónico
desta Xerencia municipal de urbanismo (en diante XMU) ,baixo o COD. SOL.: W557228-3999 (Doc. Núm. 210096740), impreso
de solicitude para a tramitación dun Estudo de Detalle que abrangue as parcelas 34-36, 38-40 e 42, sitas na Avda. Alcalde
Portanet ao que xunta documentación consistente en: Estudo de detalle asinado polo arquitecto D. Antonio Vaíllo Daniel, e
que abrangue os seguintes documentos, en formato pdf: Memoria do Estudo de Detalle, planos de información, planos de
ordenación e certificado.
Á vista da documentación achegada, con data do 02.08.2021 a arquitecta xefa de planeamento de Desenvolvemento e
Xestión, emite informe técnico no que conclúe a existencia de deficiencias, e que se proceda a achega de documentación
complementaria e aclaratoria.
O antedito informe foi remitido ao arquitecto redactor, mediante oficio do Xerente de Urbanismo do 06.08.2021 (Not. Núm.
11809/2021), ao abeiro do pautado no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, conferíndolle un prazo de dez días, aos efectos de proceder a corrección das deficiencias detectadas na
súa solicitude ou acompañe os documentos preceptivos.
En cumprimento do requirido, con datas do 10.09.2021 e 15.09.2021 , o arquitecto redactor achegaba a través do rexistro
electrónico do Concello de Vigo co COD. SOL. WEB: W599136-3452 e Núm. Documento 210185476, nova documentación técnica
do Estudo de Detalle a tramitar, asinada con firma dixital válida por D. Antonio Vaillo Daniel con data 09.09.2021, e redactado por
VAILLO IRIGARAY Y ASOCIADOS S.L.P na mesma data, documentación técnica que anula e substitúe á anteriormente presentada,
así como documentación complementaria consistente en: Escritura pública de compravenda outorgada con data do 26.10.2018,
por Dona Ana María Martínez González e outros a favor do Consorcio Zona Franca de Vigo (en diante CZF), perante o notario desta
cidade D. Ernesto Regueira Núñez, ao número 2508 do seu protocolo, certificación de inscrición das parcelas que abrangue o
Estudo de Detalle no Rexistro da propiedade, autorización de representación debidamente outorgada polo director do
departamento de obras e solo D. José Ramón Torres Freire do CZF, para a tramitación do presente expediente ao estudo de
arquitectura VAILLO IRIGARAY Y ASOCIADOS S.L.P, ou ao representante do dito estudio que eles consideren, certificación expedida
polo secretario xeral do Consorcio da zona franca co visto e prazo do delegado especial do estado no CZF, comprensivo da sesión
celebrada en data 07.11.2018 polo seu comité executivo, no que, entre outros asuntos, se acordou, outorgar poder especial a D.
José Ramón Torres Freire, na súa condición de director do departamento de obras e solo, para que en nome do CZF, poida
comparecer perante calquera administración pública.
Elevada a antedita documentación á arquitecta xefa do servizo de planeamento e xestión, con data do 21.10.2021 emite informe
técnico, de carácter favorable á aprobación inicial do expediente que nos ocupa, do que se reproduce a continuación o seu teor
literal, para unha mellor comprensión do seu pronunciamento técnico,
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“(...) En data 15.09.2021 Antonio Vaillo Daniel presentou documentación (nºdoc 210185476) para tramitación dun Estudo de
Detalle situado na Avda Alcalde Portanet, nos números 34-36, 38-40 e 42. O estudo redáctase para permitir a implantación do
denominado World Car Center, promovido polo Consorcio da Zona Franca de Vigo.
A documentación presentada nesa data consta de:
– Solicitude de tramitación.
– Escrituras de compravenda de locais en planta soto, plantas baixa, primeira e segunda do edificio situado no número 3840. Estas plantas completas son propiedade do Consorcio da Zona Franca.
– Fotocopia do Rexistro da Propiedade relativo ás parcelas 34-36 e 42, enténdese que son restos da finca matriz inicial do
CZF.
– Autorización asinada por José Ramón Torres Freire (en representación do CZF) a Vaillo Irigaray y Asociados SLP, para
redacción e tramitación deste estudo de detalle.
– Memoria do Estudo de Detalle.
– DVD coa documentación técnica de estudo de detalle.
Este informe refírese á documentación técnica contida no DVD.
A documentación técnica do Estudio de Detalle ven asinada polo arquitecto D. Antonio Vaíllo Daniel (estudo de arquitectura Vaíllo
Irigaray y Asociados SLP).
1. DOCUMENTACIÓN DE ESTUDO DE DETALLE PRESENTADA:
Preséntanse dúas carpetas, unha cos arquivos con formato .pdf y outra cos arquivos en formatos editables.
As carpetas en .pdf seguen a estrutura:
– MX. Nesta carpeta se achega a memoria xustificativa e un anexo cun informe de Augas de Galicia. Este arquivo carece
dos preceptivos marcadores.
– PINF. Nesta carpeta se inclúen planos de información
– PORD: Esta carpeta contén os planos de ordenación.
No formato editable achéganse dúas carpetas:
01.DOC_EDIT
02.FONTE_DATOS
A primeira segue o mesmo esquema que os formatos .pdf.
A memoria xustificativa en formato editable é un arquivo en formato .docx e os planos se achegan en formato .qgis e .dwg.
Na carpeta “02.FONTE_DATOS” achéganse as imaxes e unha cartela en formato .dwg. Esta carpeta debería conter as capas en
formato .shp do proxecto en .qgis. Cuestión que pode corrixirse nas seguintes fases da tramitación.
2. SITUACIÓN URBANÍSTICA DOS TERREOS E MOTIVOS QUE XUSTIFICAN A REDACCIÓN DESTE ESTUDO DE DETALLE.
As parcelas que abarca este estudo de detalle están situadas nos números do 34 ao 42 da Avda Alcalde Portanet. O solo está
clasificado no plan xeral vixente, PXOU 1993, como solo urbano, con ordenanza de aplicación 1.1.B.
O planeamento vixente na actualidade no Concello de Vigo é o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo, aprobado
definitivamente por acordo do Consello da Xunta de Galicia de 29.04.1993, coas súas modificacións puntuais, habida conta da
declaración de nulidade contida na sentenza de 10 de novembro de 2015 do Tribunal Supremo que afectou ás ordes da Conselleira
da CPTOPT do día 16.05.2008 de aprobación definitiva e parcial do PXOM (DOG nº. 106, do día 03.06.2008; BOP nº. 151, do
06.08.2008) e do Conselleiro da CMATI do 13.07.2009 de aprobación do documento de cumprimento da Orde do día 16.05.2008
(DOG nº. 144, do día 24.07.2009; BOP nº. 175, do día 10.09.2009).
Débese precisar que o 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 nº 87 o
día 10/05/1993 e a súa normativa foi publicada no B.O.P nº 133, o 14 de xullo de 1993.
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A ORDENANZA 1.1.B de EDIFICACIÓN PECHADA, corresponde á edificación en cuarteiróns pechados, co seu patio de cuarteirón e
con utilización opcional de patios de parcela. O uso específico é o de vivenda colectiva e todo o conxunto de usos de centralidade
cidadá.
Dentro desta ordenanza distínguense diferentes grados, o grado B corresponde coa denominada “Área Central”.

Reproducción de parte das follas 14-30 e 15-30 do plano de CLASIFICACIÓN E CALIFICACIÓN do PXOU 1993 coas parcelas sinalada
en azul. Debúxanse as liñas sinaladas polo PXOU 93.
Aliñacións e rasantes:
As aliñacións exteriores e as rasantes exteriores serán as definidas polo PXOU ou polos seus instrumentos de desenvolvemento. En
canto ás rasantes serán así mesmo e en xeral as existentes, salvo nas rúas de novo trazado, onde se fixarán a partir das
interseccións con rúas actuais; os axustes das rasantes levaranse a cabo ó redacta-los correspondentes proxectos de
pavimentación.
Como se pode observar na imaxe que reproduce o PXOU 1993 a zona onde se atopa a parcela final (Avda Alcade Portanet Nº42)
ten como unha doble aliñación, por unha banda debúxase a liña que separa a beirarrúa da parcela e existe outra aliñación que
separa parcela 3.1.C., zona verde, da parte na que se situaría a edificación. É a correspondente á edificación á que se pretende
reaxustar, o do vial vai permanecer igual.

Documento asinado

Na ordenanza 1.1.B. Establécese:
En determinados casos, debidamente xustificados, por razón dunha mellor adaptación ó ambiente o para a obtención de
dotacións; nos que se poidan presentar solucións de axuste con edificacións lindantes que superen notablemente a altura fixada no
planeamento e xeren problemas estéticos que poidan resolverse deste modo, poderase, de oficio o a instancia dos interesados
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presentar un estudio con propostas alternativas que reaxusten as alturas, rasantes e aliñacións previstas no planeamento, con
especificación de:
- Situación actual e arredores.
- Determinacións do planeamento
- Aproveitamento derivado do planeamento é das propostas presentadas.
- Cesións e materialización do exceso do aproveitamento no seu caso.
Será necesaria a realización dun estudio de detalle sempre que os terreos sobre os que se actúe sexan superiores a 500 m2 ou o
aproveitamento proposto supere nun 30 % ó derivado do planeamento.
En base ao establecido neste artigo se redacta e se presenta este estudo de detalle.
Tal e como se recolle na memoria xustificativa, as edificacións existentes presentan tres medianeiras que se aprecian
perfectamente desde a rúa. Por outra banda, pola parte de atrás das edificacións descorre o río Lagares. A aliñación da edificación
no número 42 “invade” a zona de servidume de augas. Tamén as traseiras do edificio intermedio, nas plantas soto, baixa, primeira
e segunda do número 38-40, atópanse sobre dita servidume, sendo uns dos obxectivos deste estudo de detalle: a eliminación desta
parte traseira que avanza sobre o río e a separación da aliñación da zona de servidume do río. Polo tanto, sen o reaxustes das
aliñacións a edificación nesta parcela estaría comprometida xa que sería difícil acadar a autorización de Augas de Galicia.
Na memoria xustificativa se recollen as alternativas avaliadas e a escollida en base a obtención dun edificio que se adapta ao
entorno e “envolvendo” a edificación intermedia para conseguir unha mellor imaxe do conxunto formado polos números 34-36,
38-40 e 42.
A regulación dos estudos de detalla ven dada polos artigos 79 e 80 da LSG e artigos 192, 193 e 194 do RLSG.
Condicións de uso:
As condicións de uso serán as establecidas no capitulo 3.3.2 das Normas Urbanísticas do Plan Xeral:



Vivenda colectiva en Categoría única



Garaxe-aparcamento: A superficie, de garaxe, en todo caso, será a necesaria para asegurar o número de prazas
correspondentes ao uso característico do edificio. Anexo a otros usos: Categoría 1, 2, 3. En edificio exclusivo: Categoría
1 e 2.



Artesanía: Cat. 1 e 2.



Industria: 1.Industrial Categoría 1 e 2 (obrigatoriamente disposta segundo as condicións dda Ordenanza 2.2.D. 9 Auga,
gas electricidade, etc., categoría 1. 0. Almacén cat. 1 e 2.



Aloxamento colectivo: Hoteleiro categoría 1, 2, 3 e 4.



Residencias institucionais. Cat.1, 2, 3 e 4.



Comercial: En edificio exclusivo. Cat. 1, 2 e 3. En edificio con outros usos. Cat.1, 2 e 3.



Oficinas: En edificio exclusivo cat. 1, 2 e 3. En edificio con outros usos que non sexan vivenda, categoría 1 e 2.



Espectáculos: Locais pechados cat.1, 2 e 3. Ao aire libre. Categoría única.



Lugares de reunión: Locais pechados, en edificio exclusivo categoría 1, 2 e 3. En edificio con outros usos categoría 1.O
aire libre: categoría única.



Relixioso.



Cultural.
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Deportivo. Locais pechados cat.1. En edificio exclusivo categoría 1, 2 e 3. Ao aire libre cat. Única.



Sanitario: En edificio exclusivo cat. 1, 2 e 3. En edificio con outros usos cat. 1, 2 e 3.



Servizos Xerais.

3. PARCELAS QUE COMPRENDE O ESTUDO DE DETALLE:
As parcelas que abarca o estudo de detalle son as que teñen como referenzas catastrais:
- 1935910NG2713N0001PX. Parcela propiedade do Consorcio da Zona Franca. Superficie segundo o catastro: 2.278 m2.

-

1935911NG2713N. Parcela con división horizontal, con varios propietarios. Superficie da parcela segundo o catastro: 1.032
m2.

-

1935912NG2713N0001TU. Parcela propiedade do Consorcio da Zona Franca. Superficie segundo o catastro: 555 m2.

Débese ter en consideración que este estudo de detalle afecta a unha parcela edificada e con división horizontal polo que haberá
que ter en consideración aquelas cuestións xurídicas pertinentes que incidan nas autorizacións necesarias por parte da
comunidade de propietarios xa que se proxecta o corte dunha parte da edificación que corresponde coa propiedade do Consorcio
da Zona Franca, pero que en todo caso contén elementos comúns do edificio e, tamén, se proxecta “envolver” as fachadas
existentes, elementos comúns polo tanto, cunha nova pel co obxectivo de unificar a imaxe do conxunto.
SUPERFICIE TOTAL DO ÁMBITO DO ESTUDO DE DETALLE: 3.865 m2, segundo o Catastro.
Achégase nos planos de información un levantamento topográfico do ámbito, con todo non se reflicten as superficies das parcelas
derivadas de dito levantamento. Nas próximas entregas deberá completarse o levantamento topográfico cun parcelario no que se
inclúan as superficies das parcelas.
4. EXPEDIENTES DE ALIÑACIÓN E RASANTE.
Constan no programa Xestión de Expedientes dous expedientes cos números 16817/411 e 16818/411
En data 21.12.2018 foron emitidas actas de aliñación e rasante das parcelas baleiras, números 34-36 e 40. Estas aliñacións foron
recollidas na documentación do estudo de detalle.
O estudo de detalle proxecta un reaxuste de ditas aliñacións por dúas razóns, unha para separarse do cauce do río e para non xerar
novas medianeiras. Así no número 34-36, a aliñación axústase ás medianeiras existentes. No caso do número 40 a aliñación se
despraza ao límite do corpo de dez plantas, deste xeito tamén se separa do cauce do río. Este reaxuste está previsto na propia
ordenanza 1.1.B., que establece a posibilidade do reaxuste das aliñacións para unha mellor adaptación ao ambiente e no caso que
se xeren problemas estéticos, presentando para elo un estudo das alternativas de edificación. Neste caso o estudo de detalle valora
diferentes alternativas, elixindo a que parece máis axeitada para esta peza de remate da Avda Alcalde Portanet, con dous
obxectivos: o tapado das medianeiras e o de liberar terreos a carón do río Lagares para proxectar un plaseo peonil na parte traseira
destes edificios.

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 11/03/2022 10:48

Páxina 5 de 16

EXPEDIENTE 18423_411
CSV: 2B88AD-C9CDB1-82882A-V36BVF-S9HWT2-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: Secretaria De Admon. Municipal (Susana Gallardo Fariña) 10/03/2022 11:54:19 - Concelleira-secretaria Da Xunta De Goberno Local (Yolanda María Aguiar Castro) 10/03/2022 12:44:33 - Alcalde (Abel Ramón Caballero
Álvarez) 10/03/2022 16:59:51 -

Documento asinado

Reproducción dos planos das actas
de aliñación e rasante exptes
16817/411 e 16818/411

5. CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS DOS ESTUDOS DE DETALLE
A regulación dos estudos de detalle ven dada polos artigos 79 e seguintes da LSG e 192 e seguintes do RLSG.
O artigo 192 do RLSG establece:
Artigo 192. Estudos de detalle
1. En desenvolvemento dos plans xerais, plans parciais e plans especiais, poderán redactarse estudos de detalle cos seguintes
obxectivos:
a) Completar ou reaxustar as aliñacións e as rasantes (artigo 79.1.a) da LSG).
Os estudos de detalle cuxa finalidade sexa reaxustar ou completar as aliñacións e rasantes poderán comprender os seguintes
contidos:
a.1) Establecemento das aliñacións e rasantes, cando non estean fixadas no plan ao cal completen, respecto dos viarios
que naquel se prevexan.
A posibilidade de establecer aliñacións e rasantes a través de estudos de detalle limitarase ás vías da rede de
comunicacións definidas no plan que aquel complementa.
a.2) A adaptación ou reaxuste á realidade do terreo ou do viario, das aliñacións e rasantes xa fixadas polo plan. Esta
determinación de ningún xeito poderá supor unha alteración do dito plan, nin permitir a redución da anchura do espazo
destinado a viarios ou das superficies destinadas a espazos libres, nin orixinar aumento de volume ao aplicar as normas u
ordenanzas ao resultado da adaptación ou reaxuste realizado.

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 11/03/2022 10:48

Páxina 6 de 16

EXPEDIENTE 18423_411
CSV: 2B88AD-C9CDB1-82882A-V36BVF-S9HWT2-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: Secretaria De Admon. Municipal (Susana Gallardo Fariña) 10/03/2022 11:54:19 - Concelleira-secretaria Da Xunta De Goberno Local (Yolanda María Aguiar Castro) 10/03/2022 12:44:33 - Alcalde (Abel Ramón Caballero
Álvarez) 10/03/2022 16:59:51 -

Documento asinado

b) Ordenar os volumes edificables (artigo 79.1.b) da LSG).
Os estudos de detalle que teñan como finalidade a ordenación de volumes poderán comprender os seguintes contidos:
b.1) A asignación concreta ás parcelas dos volumes edificables, cando tal previsión non se conteña no plan.
b.2) A reordenación dos volumes de acordo coas especificacións do planeamento.
c) Concretar as condicións estéticas e de composición das edificacións complementarias do planeamento (artigo 79.1.c) da
LSG).
Os estudos de detalle que teñan por finalidade a concreción das condicións estéticas e de composición das edificacións
poderán referirse, de conformidade co planeamento que resulte de aplicación, aos seguintes contidos:
c.1) Condicións de integración das edificacións no seu contorno.
c.2) Condicións de intervención nos inmobles do patrimonio, ou nas edificacións obxecto de protección urbanística e no seu
contorno. Neste caso, o estudo de detalle someterase a informe preceptivo e vinculante do órgano competente en materia
de patrimonio cultural, de acordo coa normativa de aplicación na dita materia, antes da súa aprobación definitiva.
2. Os estudos de detalle en ningún caso poderán:
a) Alterar o destino urbanístico do solo (artigo 79.2.a) da LSG).
b) Incrementar o aproveitamento urbanístico (artigo 79.2.b) da LSG).
c) Reducir as superficies destinadas a viais, espazos libres ou dotacións públicas (artigo 79.2.c) da LSG).
d) Prever a apertura de vías de uso público que non estean previamente recollidas no plan que desenvolvan ou completen
(artigo 79.2.d) da LSG).
e) Aumentar a ocupación do solo, as alturas máximas edificables ou a intensidade de uso (artigo 79.2.e) da LSG).
f) Parcelar o solo (artigo 79.2.f) da LSG).
g) Non ter en conta ou infrinxir as demais limitacións que lles impoña o correspondente plan (artigo 79.2.g) da LSG).
h) Establecer novos usos e ordenanzas (artigo 79.2.h) da LSG).
Para os efectos do disposto na letra c), entenderase por dotacións públicas, ademais dos viais e dos espazos libres, os
equipamentos públicos e as infraestruturas.
Obxectivos do Estudo de Detalle:
OBXECTIVO: REAXUSTE DE ALIÑACIÓNS
Neste sentido o estudo de detalle achegado encaixa no apartado a) xa que se prevé un reaxuste das aliñacións. Indicar que dito
reaxuste está previsto na propia ordenanza que o permite por razóns estéticas e de adaptación ao ambiente como é o caso. Pero
tamén hai que ter en conta que ese reaxuste é obrigado para non invadir a zona de protección de augas e cauces do río Lagares,
permitindo como mínimo un ancho de 5 metros desde o cauce. Con todo, esta solución, que mellora a situación do curso fluvial,
deberá, en todo caso, ser informada polo organismo correspondente, neste caso Augas de Galicia.
Tampouco, como se pode comprobar nos planos que se achegan, se reduce o espazo destinado a viario ou a zonas verdes, ao
contrario. No que se refire ao viario non hai alteración, xa que a aliñación dos viais existentes (Avda Alcalde Portanet e Rúa do Val
Miñor) non se modifica. A que se reaxusta é a que separa a zona clasificada como 3.1.A de zona verde das edificacións, neste caso
a zona con ordenanza 3.1.A non se reduce, no caso das tres parcelas o estudo de detalle prevé unha menor ocupación do solo:
Avenida
Alcalde Portanet

SUPERFICIE OCUPADA
LIÑA PXOU1993
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Nº42

330,13 m2

329,69 m2

Nº38-40

1.059,25 m2

926,70 m2

Nº34-36

1.326,49 m2

1.267,91 m2

Pódese comprobar como a ocupación é menor despois do reaxuste, o cal permite liberar máis superficie de solo para zona verde na
parte adxacente ao río.
A posibilidade do aumento de volume é unha determinación da ordenanza 1.1.B, que permite nos casos nos que existan
medianeiras vistas o tapado das mesmas mediante un estudo con propostas das alternativas ou un estudo de detalle cando a
superficie afectada supere os 500 m2., que é o caso. Polo tanto se trata dunha determinación contida no plan xeral vixente.
No que se refire á edificabilidade, na Memoria Xustificativa se recollen as edificabilidades posibles coa ordenación establecida polo
planeamento xeral e a que se deduce do estudo de detalle. As parcelas baleiras están dentro da ordenanza 1.1.B. cunha altura de 7
plantas.
No apartado 1.10 “ESTUDO COMPARATIVO DA EDIFICABILIDADE” da Memoria Xustificativa do E.D. achegado pódese comprobar
como a edificabilidade total que se deduce da solución adoptada é menor que a que se derivaría da aplicación directa do PXOU
1993. Isto é posible porque o número de plantas que se pretende construir é o mesmo que o que establece o PXOU 1993 vixente, as
plantas permitidas (7) se proxectan con maior altura por dous motivos, un o de acadar a altura das medianeiras vistas existentes e
posibilitar o seu tapado e o outro ven dado pola necesidade dos espazos proxectados na futura edificación proxectada para o
denominado World Car Center no que se pretenden ubicar espazos de traballo das empresas da automoción, laboratorios, espazos
para a formación, etc. Estes espazos precisan dunha maior altura entre forxados ca unha vivenda.
Se a edificabilidade resulta de multiplicar por sete a superficie delimitada polas medianeiras e aliñacións e a ocupación resultante
das aliñacións reaxustadas é menor ca derivada das fixadas polo PXOU 1993, a edificabilidade que proxecta o estudo de detalle vai
ser menor ca que se deduce da aplicación directa do PXOU 1993.
OBXECTIVO: CONCRETAR AS MEDIDAS ESTÉTICAS E DE COMPOSICIÓN DAS EDIFICACIÓNS COMPLEMENTARIAS AO PLANEAMENTO.
Este estudo de detalle pretende ademais concretar as condicións estéticas e de composición das fachadas dun conxunto edificatorio
situado no remate da rúa Avda Alcalde Portanet e a carón do río Lagares.
Téntase con este estudo de detalle crear unha imaxe urbana acaída para esta zona de xeito que se xeren unhas fachadas
homoxéneas que integren á súa vez o edificio de vivendas que se sitúa entre as dúas parcelas baleiras de edificación. Tamén é
interesante a creación dunha fachada con cualidades estéticas cara á marxe do río Lagares, xa que era costume nestas zonas
deixar as fachadas das edificacións que daban cara ao río como paredes exteriores de baixa calidade e sen ningún tratamento
estético nin na súa composición, nin nos seus materiais.
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O estudo de detalle proxecta unha fachada semellante á da que dá fronte á Avda Alcalde Portanet, coa previsión da demolición dun
corpo
de
tres
plantas
que
avanza
cara
ao
río.

Imaxe dalgunhas das traseiras ao río da Avda Alcalde Portanet (fonte Street View)

Imaxe na que se ve o corpo da edificación que se pretende cortar e as medianeiras existentes que se pretenden tapar (fonte Street
View)
6. USOS DA EDIFICACIÓN.
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Comprobamos que os usos proxectados se axustan ao réxime de usos previsto na ordenanza 1.1.B. do PXOU 1993.
Segundo se recolle na propia Memoria Xustificativa do WCC “pretende ser un complejo de diferentes iniciativas promovidas por el
Sector de la Automoción de Galicia, para impulsar el emprendimiento y su conocimiento más allá de nuestras fronteras”.
.”... el WCC cuenta con diversos espacions de trabajo e investigación cono co-working de aceleración, co-working de consolidación,
laboratorios DIY, grandes oficinas para diversas entidades del sector, etc. Cuenta igualmente con zonas de formación y espacios
mixtos para mostrar los avances y las tecnologías del sector. Acompañan a estos usos, además, un salón de actos para confrencias
espeicalizadas, una zona interna privada de restauración y una cafetería”.
7. SITUACIÓN NO PXOM APROBADO INICIALMENTE E COMPATIBILIDADE DA ORDENACIÓN
En data 36.08.2021 o Pleno do Concello de Vigo aprobou inicialmente o documento de plan xeral de ordenación municipal.
Neste plan xeral estas parcelas están clasificadas como solo urbano consolidado con ordenanza de aplicación U3.A, altura B+6, e
23 metros de fondo.
O artigo 73 da normativa urbanística do PXOM aprobado inicialmente establece:
Art. 78.Ordenanza U3. Edificación lineal densa.
1. Delimitación e ámbito.
Comprende esta ordenanza as pezas de solo urbano de carácter lineal sobre viario da cidade con predominio da tipoloxía de
vivenda colectiva entre medianeiras, segundo se delimita os planos de ordenación.
2. Sistema de ordenación.
Fíxase un sistema de ordenación por edificación adosada en liña sobre a aliñación, quedando definida graficamente pola fixación
da aliñación, o fondo edificable, e a altura máxima permitida.
3. Parámetros e condicións da edificación.
Respectaranse as aliñacións, fondos e alturas máximas edificables definidos en planos de ordenación segundo a morfoloxía de
cada área e as súas condicións de consolidación, non permitíndose a creación de paredes cegas ou medianeiras distintas das que
poidan xurdir nos lindeiros laterais por aplicación desta Ordenanza.
Non se establece parcela mínima. A efectos de parcelación establécese unha fronte mínima de parcela de 8 metros.
A planta baixa poderá exceder o fondo máximo establecido ata un máximo de 20 metros medidos desde a aliñación exterior,
mantendo a altura máxima establecida para esta planta sobre a rasante do terreo, no límite posterior da zona e respectando un
recuamento mínimo de 3 m ao mesmo.
A altura máxima permitida da edificación en número de plantas non poderá superar en metros as seguintes magnitudes:
Para 7 plantas a altura máxima se fixa en 22,50 m.
Esta altura respectarase en todo o fondo edificable. Cando a nova edificación sexa colindante con otra existente que presente unha
medianeira vista de altura superior á autorizada, poderá redactarse un estudo de detalle co obxecto da súa integración,
permitíndose incrementar a altura en metros da nova edificación, respectando o número de plantas e a superficie máxima
edificable.
Por enriba da altura máxima de edificación poderán autorizarse, nas condicións establecidas no art. 62.6 da presente Normativa,
usos dos permitidos na planta inmediatamente inferior, vinculada funcionalmente a ela mediante escaleira interior, e usos
complementarios de trasteiros e tendedeiros nas condicións que se fixan nas vixentes normas de habitabilidade.
Autorízanse voos nas condicións establecidas no artigo 62.13 e 14 das presentes Normas e sen ocupar máis do 25% da superficie
da fachada.
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Deberanse tratar as fachadas exterior e interior do volume construído de forma homoxénea e unitaria en canto a materiais e
textura, independentemente de que ditas fachadas se abran a espazos públicos ou ao interior da propia parcela. Dito tratamento
deberá manterse para as plantas baixas e as súas prolongacións en todos os parámetros libres, así como no seu caso, para os
paramentos vistos de plantas baixo rasante.
As plantas baixas, semisotos e sotos terán a consideración de tales sempre en referencia á rasante da vía á que o edificio dea
fronte e na totalidade do fondo máximo edificable para as plantas de piso. A partir de dito fondo terán a consideración que lle
corresponda en función da rasante natural do terreo en cada punto e regularanse como edificación ao interior da parcela que
acolla a edificación principal.
Autorizaranse semisotos sempre que queden incluídos na altura máxima permitida. Os usos autorizados para os semisotos serán
os complementarios aos autorizados na planta baixa, ademais do uso de garaxe. Igualmente, autorizarase a construción de
plantas soto para albergar as instalacións técnicas do edificio, usos complementarios dos autorizados e garaxe-aparcamento.
Tanto os sotos como os semisotos presentarán a mesma ocupación en planta que a planta baixa.
Autorízase a construción de entreplantas, que en ningún caso poderán ocupar máis do cincuenta (50) por cento dos locais de
planta baixa, e computarán como superficie.
No que respecta os voos deberá estudarse a compatibilidade dado que a solución proposta no estudo de detalle supera o 25% da
fachada, non obstante no resto dos parámetros pódese comprobar que a solución edificatoria que se recolle no estudo de detalla
cumpriría o resto dos parámetros da ordenanza U3, e polo tanto, en xeral, existe compatibilidade entre ambos planeamentos.
O uso característico é o residencial permitindo usos Terciarios, educativos, etc. Polo tanto os usos previstos no estudo de detalle
tamén estarían previstos na ordenanza do PXOM aprobado inicialmente.
8 CONCLUSIÓN
No que se refire ao formato da entrega do estudo de detalle deberán modificarse algunhas cuestións menores nas seguintes fases
da tramitación (marcadores no .pdf da memoria xustificativa e organización das carpetas do formato editable conforme ao
establecido nas NNTTP). Así como a inclusión no plano topográfico da superficie delimitada polas parcelas incluídas no ámbito do
estudo de detalle.
No que se refire á documentacion mínima requerida no artigo 193 do RLSG, o estudo de detalle achegado contén memoria
xustificativa, na que se inclúe un estudo comparativo das edificabilidades; planos de información e planos de ordenación
pormenorizada do ámbito. Polo tanto cumpre o establecido no dito artigo.
No que se refire ás condicións establecidas para os estudos de detalle tanto na LSG (artigos 79 e 80) como no RLSG (artigos
192,193 e 194) este estudo de detalle cumpre o establecido nesta lexislación urbanística.
No que se refire ao cumprimento do PXOU 1993 as edificacións proxectadas se axustan ao contido da ordenanza 1.1.B. que
ademais doutros parámetros recolle a posibilidade de tapado de medianeiras e de reaxuste das aliñacións. (..)”.
II.- 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), e a súas modificacións
Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental,
Lei 1/2019, do 22 de abril, de Rehabilitación, rexeneración e renovación urbana de Galicia,
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PXOU93, 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 núm
87 o día 10/05/1993 e a súa normativa foi publicada no B.O.P 133, o 14 de xullo de 1993,
Plan Especial de Edificios, Conxuntos e Elementos a Conservar, (PEEC) aprobado definitivamente polo Pleno do
Concello de Vigo con data 25 de Outubro de 1990,
LRBRL (L.7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime local),
LPACAP (L.39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas),
Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo (A.D. Pleno 29.07.1996, BOP 04.09.1996; modificación: versión
consolidada A.D. Pleno 20.10.2000, BOP 06.11.2000),
O resto de disposicións que poidan afectar,

II.-Previsións do Planeamento de aplicación ; Ámbito, obxecto e alcance do Estudo de Detalle
O planeamento vixente na actualidade no Concello de Vigo é o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo, PXOU-93 nomeado
“ Expediente de Subsanación de deficiencias na adaptación do PXOU de Vigo de 1988 a LASGA ( Lei 11/85, de 22 de agosto de
adaptación do solo a Galicia), aprobado definitivamente por acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29.04.1993, coas súas
modificacións puntuais, e cuxa aprobación definitiva foi publicada no DOG núm. 87 o 10.05.1993 e a súa normativa foi
publicada no BOP núm 133, do 14 de xullo de 1993.
O Estudo de Detalle que nos ocupa ten por obxecto reaxustar as aliñacións das parcelas sitas nos núm. 34 ao 42 da Avenida
Alcalde Portanet, clasificado no vixente PXOU de 1993, como solo urbano consolidado, con ordenanza de aplicación 1.1.B de
edificación pechada que corresponde a edificación en cuarteiróns pechados, sendo o seu uso específico o de vivenda
colectiva e todo o conxunto de usos de centralidade cidadá.
Dita Ordenanza de aplicación, distingue diferentes grados, sendo o grado B o que se corresponde coa nomeada “Área
Central”, establecendo que,
“(..)En determinados casos, debidamente xustificados, por razón dunha mellor adaptación ó ambiente o para a obtención de
dotacións; nos que se poidan presentar solucións de axuste con edificacións lindantes que superen notablemente a altura
fixada no planeamento e xeren problemas estéticos que poidan resolverse deste modo, poderase, de oficio o a instancia dos
interesados presentar un estudio con propostas alternativas que reaxusten as alturas, rasantes e aliñacións previstas no
planeamento, con especificación de:
- Situación actual e arredores.

- Determinacións do planeamento
- Aproveitamento derivado do planeamento é das propostas presentadas.
- Cesións e materialización do exceso do aproveitamento no seu caso.
Será necesaria a realización dun estudio de detalle sempre que os terreos sobre os que se actúe sexan superiores a 500
m2 ou o aproveitamento proposto supere nun 30 % ó derivado do planeamento.(..)”
O pautado na dita ordenanza lle serve de fundamentación ao presente Estudo de Detalle.
O reaxuste de aliñacións proposto, está previsto na propia ordenanza que o permite por razón estéticas e de adaptación ao
ambiente, que é o obxectivo do presente; Asemade, compre indicar que dito reaxuste resulta necesario para non invadir a
zona de protección de augas e cauces do río lagares, permitindo como mínimo un ancho de cinco metros dende o cauce,
mellorando deste xeito a situación do curso fluvial.
Pola súa banda, pretende concretar as condicións estéticas e de composición das fachadas dun conxunto edificatorio sito ao
remate da dita Avda. Alcalde Portanet e ao carón do río lagares, creando así unha imaxe urbana acaida, cuxo resultado serán
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unhas fachadas homoxéneas que integren ao mesmo tempo o edificio de vivendas sito entre as dúas parcelas baleiras de
edificación; Asemade non se produce unha redución do espazo destinado nin a viario nin a zonas verdes, a aliñación dos viais
existentes, isto é a Avda Alcalde Portanet e a Rúa do Val Miñor, non se ven afectadas, acadando o ámbito unha superficie total
de 3.865 m2, de conformidade coa ficha catastral, e coa seguinte superficie ocupada, segundo o indicado no cadro resume
da súa memoria xustificativa:
Avenida

SUPERFICIE OCUPADA

Alcalde Portanet

LIÑA PXOU1993

LIÑA REAXUSTADA

Nº42

330,13 m2

329,69 m2

Nº38-40

1.059,25 m2

926,70 m2

Nº34-36

1.326,49 m2

1.267,91 m2

O ámbito e obxecto do presente instrumento, se reflicten polo miúdo na Memoria xustificativa presentada, así como no
informe subscrito con data do 21.10.2021 pola arquitecta xefa do servizo de planeamento e xestión, no que asemade, fai
constar expresamente, a compatibilidade da ordenación prevista no Estudo de detalle coa Revisión do PXOU/1993, aprobado
inicialmente polo Pleno do Concello de Vigo con data do 26.08.2021, e neste intre en fase de información pública (DOG
núm.199 do 15.10.2021)

Pola súa banda, e no que atinxe á subsanación do requirido, verbo da emenda da documentación a presentar, -que
reviste dun carácter meramente xurídico-, e logo do seu axuizamento pola técnica que subscribe, valídase a mesma a
través da presente proposta, e conclúese que o expediente esta completo, e proponse a súa aprobación inicial de
conformidade coa normativa de pertinente aplicación.
A teor do exposto, o presente Estudo de Detalle cumpre co establecido no artigo 79 da LSG, así como nos artigos 192 e 193
do RLSG.
III.- Os Estudos de Detalle na LSG e no RLSG
Tanto a Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (en diante LSG),- artigos 79 e 80,- e en similares termos o Decreto
143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia, nos seus artigos 192 e
seguintes-, regulan, entre os instrumentos de planeamento urbanístico, os estudos de detalle, que se poden redactar, en
desenvolvemento dos plans xerais, parciais e especiais, coa finalidade, exclusivamente, de completar ou reaxustar as
aliñacións e as rasantes, ordenar os volumes edificables, así coma concretar as condicións estéticas e de composición da
edificación complementarias do planeamento, mantendo as súas determinacións.
Estes instrumentos de planeamento en ningún caso poderán alterar o destino urbanístico do solo, incrementar o
aproveitamento urbanístico, reducir as superficies destinadas a viais, espazos libres ou dotacións públicas, prever a apertura
de vías de uso público que non estean previamente recollidas no plan que desenvolvan ou completen, aumentar a ocupación
do solo, as alturas máximas edificables ou a intensidade de uso, parcelar o solo, descoñecer ou infrinxir as demais limitacións
que lles impoña o correspondente plan nin establecer novos usos e ordenanzas.
En definitiva, os Estudos de Detalle veñen limitados, pola imposibilidade de modificar as determinacións fundamentais do
Plan xeral, incluídas a altura e o número de plantas construíbles, a redución de espazos destinados a viais, a redución do
volume e altura edificables, a modificación dos coeficientes de edificabilidade e distancias ás estremas nin tampouco alterar o
aproveitamento establecido polo Plan xeral.
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IV.- Documentación do Estudo de Detalle
O 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, adica os artigos 192, 193 e 194 a regular os Estudos de Detalle.
De forma taxativa o artigo 192, establece os documentos que deberán conter os Estudos de Detalle, do seguinte xeito:
• Memoria xustificativa da conveniencia da súa redacción e explicativa das solucións adoptadas e da súa adecuación ás
previsións do plan que complementen, así como do cumprimento das exixencias legais e regulamentarias que lles sexan de
aplicación.
• Cando se modifique a disposición de volumes efectuarase un estudo comparativo da superficie edificable resultante por
aplicación das determinacións previstas no plan e das que se obteñen no estudo de detalle, xustificando o cumprimento do
disposto no punto 2 do artigo anterior deste regulamento.
• Planos de información da ordenación pormenorizada do ámbito afectado segundo o planeamento vixente.
• Planos a escala adecuada e, como mínimo, 1:500, que expresen as determinacións que se completan, modifican ou
reaxustan, con referencias precisas á nova ordenación e á súa relación coa anterior e análise gráfica dos volumes ordenados,
se é o caso, comprensivo do seu ámbito e do seu contorno.
Revisada a documentación achegada, e tal e como indica o informe técnico incorporado ao expediente de 21.10.2021, a
mesma cumpre cos requisitos documentais relacionados no parágrafo anterior e conta cunha copia do seu contido, en
soporte dixital, incorporada ao procedemento. Asemade, observa as limitacións anteriormente referidas, que pautan o
alcance dos estudos de detalle
V.- Formulación e aprobación dos Estudos de Detalle
Os estudos de detalle poderán ser formulados polos Concellos, pola administración autonómica, por outros órganos
competentes no eido urbanístico e polos particulares lexitimados para facelo (art. 80.1 LSG e 194.1 RLSG); Neste suposto os
particulares que o formulan, isto é o Consorcio Zona Franca esta lexitimado para a súa formulación, ao representan mais do
50 % da propiedade do eido, tal e como se manifesta na Memoria xustificativa e documentación xustificativa xuntada á
mesma, asinada polo equipo redactor con datas do 09.09.2021 e 15.09.2021 e de cuxa veracidade responden.
Serán aprobados inicialmente polo órgano municipal competente e sometidos despois a información pública, durante un
prazo mínimo de un (1) mes (art. 80.2 da LSG e 194.2 RLSG), mediante anuncio que se inserirá no “Diario Oficial de Galicia” e
nun dos xornais de maior difusión da provincia, ademais de na sede electrónica do Concello, ao abeiro do disposto na
lexislación de réxime xurídico do sector público e na de transparencia, acceso á información e bo goberno.
O RLSG, no seu art. 194.2, establece, que dita aprobación inicial será obxecto de notificación individualizada a todos os
titulares catastrais dos terreos afectados, que poderán amosar a súa conformidade ao documento inicialmente aprobado ou
presentar as alegacións que estimen procedentes na defensa dos seus dereitos; De ser o caso, solicitaranse os informes
sectoriais que resulten preceptivos, e en todo caso, pola a súa posible afección /incidencia no ámbito: Informe de Augas de
Galicia, así como o informe da Subdirección xeral de aeroportos e navegación aeronáuticas da Dirección Xeral de Aviación
Civil.
VI.- Aprobación inicial
A aprobación inicial ten un carácter de trámite unanimemente recoñecido pola doutrina e xurisprudencia, se ben este é
esencial en canto que inicia o procedemento e, amais, no sentido de que a súa omisión, ou incluso incorrecto cumprimento,
provocan un vicio determinante da anulabilidade do procedemento (art. 48 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas). Asemade, este acto de aprobación inicial implica unha
toma de posición, sequera de carácter inicial, respecto dunha determinada realidade urbanística e a súa normativa.
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VII.- Órgano competente
O art. 127.1.d) da Lei 7/1985, de 2 de abril, na redacción conferida pola Lei 57/2003, de 16 de decembro, de medidas para a
modernización do goberno local atribúe á Xunta de Goberno Local a aprobación dos instrumentos de planeamento de
desenvolvemento do planeamento xeral non expresamente atribuídas ó Pleno, de tal xeito que a aprobación inicial dos
Estudos de Detalle atribúese á Xunta de Goberno Local.
Atendendo ao exposto, e de conformidade co informe emitido pola arquitecta municipal xefa do servizo de planeamento e
xestión do 21.10.2021 , que se incorpora e lle serve de motivación a presente proposta, consonte ao establecido no artigo
88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, proponse á
Xunta de Goberno Local, se o estima procedente e previo sometemento do asunto ao Consello da XMU, a adopción do
seguinte, ACORDO
PRIMEIRO.- Prestar aprobación inicial ao Estudo de Detalle formulado polo Consorcio Zona Franca de Vigo, co obxecto do
reaxuste de aliñacións das parcelas sitas nos números 34 a 42 da Avenida Alcalde Portanet, inserido no Rexistro electrónico
desta XMU con datas do 10.09.2021 e 15.09.2021 co COD. SOL. WEB: W599136-3452 e Núm. Documento 210185476,
instrumento urbanístico redactado polo estudo de arquitectura “VAILLO IRIGARAY Y ASOCIADOS S.L.P” con data do 09.09.2021e
asinado con firma dixital válida polo arquitecto técnico D. Antonio Vaillo Daniel.
SEGUNDO- Someter o instrumento inicialmente aprobado a información pública polo prazo de un (1) mes, mediante a
inserción de senllos anuncios, por conta dos promotores, que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, nun dos xornais de
maior difusión da provincia, no Portal de Transparencia e na sede electrónica do Concello de Vigo, con notificación
individualizada aos titulares catastrais dos 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.
TERCEIRO.- Remitir certificación do presente acordo xunto co instrumento urbanístico inicialmente aprobado, debidamente
dilixenciado, á Subdirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea, da Dirección General de Aviación Civil, toda vez que
o presente Estudo de Detalle atópase abranguido no eido das servidumes aeronáuticas establecidas no Plan Director do
Aeroporto de Vigo, para que procedan a emitir, de ser necesario, o informe previsto na Disposición Adicional 2ª do Real
Decreto 2591/1998, do 4 de decembro, de Ordenación dos Aeroportos de Interese Xeral e a súa Zona de Servizo, en relación
co artigo 29.2 do Decreto 584/1972, do 24 de febreiro, de servidumes aeronáuticas, así como ao órganismo Augas de Galicia,
co obxecto da emisión da autorización ou informe que corresponda emitir e de ser o caso.
Non obstante, o presente informe proposta non é vinculante e o órgano competente decidirá co seu superior criterio o que estime
conveniente.”

Consta no expediente informe técnico complementario asinado pola Xefa de
Desenvolvemento Urbanístico en 01/03/2022 emitido a solicitude da Secretaria de
Administración Municipal en data 9.12.2021 e posterior de data 14.12.2021.
Corresponde ao Concello de Vigo (artigo 3.1 dos Estatutos da Xerencia Municipal) a
adopción do acordo sendo o órgano competente a Xunta de Goberno Local conforme o
disposto no artigo 127.1.d) da LRBRL
A Xunta de Goberno local por unanimidade dos membros presentes ACORDA:
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PRIMEIRO.- Prestar aprobación inicial ao Estudo de Detalle formulado polo Consorcio
Zona Franca de Vigo, co obxecto do reaxuste de aliñacións das parcelas sitas nos
números 34 a 42 da Avenida Alcalde Portanet, inserido no Rexistro electrónico desta XMU
con datas do 10.09.2021 e 15.09.2021 co COD. SOL. WEB: W599136-3452 e Núm.
Documento 210185476, instrumento urbanístico redactado polo estudo de arquitectura
“VAILLO IRIGARAY Y ASOCIADOS S.L.P” con data do 09.09.2021 e asinado con firma
dixital válida polo arquitecto técnico D. Antonio Vaillo Daniel.
SEGUNDO - Someter o instrumento inicialmente aprobado a información pública polo
prazo de un (1) mes, mediante a inserción de senllos anuncios, por conta dos promotores,
que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, nun dos xornais de maior difusión da
provincia, no Portal de Transparencia e na sede electrónica do Concello de Vigo, con
notificación individualizada aos titulares catastrais dos 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.
TERCEIRO.- Remitir certificación do presente acordo xunto co instrumento urbanístico
inicialmente aprobado, debidamente dilixenciado, á Subdirección General de Aeropuertos y
Navegación Aérea, da Dirección General de Aviación Civil, toda vez que o presente Estudo
de Detalle atópase abranguido no eido das servidumes aeronáuticas establecidas no Plan
Director do Aeroporto de Vigo, para que procedan a emitir, de ser necesario, o informe
previsto na Disposición Adicional 2ª do Real Decreto 2591/1998, do 4 de decembro, de
Ordenación dos Aeroportos de Interese Xeral e a súa Zona de Servizo, en relación co
artigo 29.2 do Decreto 584/1972, do 24 de febreiro, de servidumes aeronáuticas, así como
ao órganismo Augas de Galicia, co obxecto da emisión da autorización ou informe que
corresponda emitir e de ser o caso.
E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa
salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo na data da sinatura
dixital.
SGF/me.
V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.
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