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Comunícolle que o Pleno do Concello de Pontevedra, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 23 de
xullo de 2013, adoptou o seguinte acordo:
Primeiro.—Establecer a porcentaxe do 20% da edificabilidade residencial, como reserva para
vivendas sometidas a algún réxime de protección pública, no ámbito do sector do Solo Urbanizable B.3,
“Campolongo” mantendo a porcentaxe de vivenda protexida reflectida e repartida no Plan Parcial
definitivamente aprobado por acordo do Pleno do 20.05.2005, ao abeiro da Dtª 7ª da Lei 8/2012, da
Vivenda de Galicia; do art. 47.11 b) da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio
Rural de Galicia, á que anterior se remite; e da Dtª 1ª di Texto Refundido da Lei do Solo, aprobado por
RD Lei. 2/2008; e unha vez publicitados polo Instituto Galego da Vivenda e Solo as porcentaxes de
reserva de solo para vivenda protexida para concellos de máis de 5000 habitantes.
Segundo.—Faise expresa remisión á proposta da Concellería delegada de Urbanismo do 21.06.2013
aos efectos da motivación de presente acordo.
Terceiro.—Procederase, polo tanto, á execución do referido sector SU B.3, “Campolongo” segundo o
Plan Parcial aprobado definitivamente por este Concello a 20.05.2005.
Cuarto.—Darase traslado deste acordo aos propietarios afectados incluído no ámbito do Plan Parcial
e demais interesados, publicarase no DOG, no BOP e na web http://www.pontevedra.eu para a súa
constancia, e comunicarase á Administración Autonómica aos efectos oportunos.
Contra o presente acordo, que esgota a vía administrativa, poderá interporse recurso Contencioso–
Administrativo perante a Sala do Contencios–Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ai da súa publicación (artigos 10 e 46 da lei
29/1998). Isto sen prexuízo de interpor calquera outro recurso que se considere e sexa conforme a dereito.
O que se lle comunica para o seu coñecemento e aos oportunos efectos.”
Pontevedra, 14 de outubro de 2013.—O Tte. Alcalde Delegado de Área de Urbanismo, Antonio Louro
2013009255
Goyanes.

CRITERIOS INTERPRETATIVOS REFERIDOS AO RÉXIME XURÍDICO APLICABLE ÁS NAVES-TALLERES
EXISTENTES EN NÚCLEOS RURAIS DO VIXENTE PXOU QUE CONTEN CO SÍMBOLO.

A Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra, na sesión que tivo o lugar o día 07.10.2013, e
de conformidade co ditame da Comisión Permanente de Urbanismo e Medio Ambiente, por unanimidade,
adoptou o seguinte:

ACORDO:
“(...) Conclusións/criterios interpretativos:
1º Ás naves-talleres-industrias existentes que se sitúen dentro dos núcleos rurais de recente
formación delimitados no Plan Xeral dentro do solo urbano ou no eido da Ordenanza Especial
da Estrada de Ourense (art. 231 bis do PXOU), aplicaráselles a regulación contida na
Disposición transitoria primeira letras b) e c) da LOUG para a clase de solo urbano na que
se inclúan, polo que dependerá da condición de soar ou do grao de urbanización efectiva e
asumida polo planeamento urbanístico (art.12.a) da LOUG), a súa consideración como solo
urbano consolidado ou non consolidado, con plena aplicación, segundo corresponda, das
ordenanzas municipais vixentes contidas nos artigos: 155, 155 bis, 156, 215 bis, 230. 231 e 231
bis, conxugadas co disposto nos artigos 43 e 44 de normativa municipal do Plan.
En todo caso mantense o carácter de edificacións a conservar co réxime de usos pautado polo
PXOU e a posibilidade de cambio de uso entre os admisibles.
2º Ás naves-talleres-industrias existentes que se sitúen dentro dos núcleos rurais existentes, de
carácter tradicional, e que se pautan polo art. 155 da normativa, aplicaráselle o réxime de solo
de núcleo rural da LOUG, cos seguintes criterios:
2.1. De se pretender construír novas edificacións ou substituír as existentes (con derrube da edificación-nave existente ou transformación/adaptación art. 158 da Normativa do PXOU) serán
admisibles calquera dos usos que se prevén na LOUG e no propio PXOU: tanto o residencial
característico, como os complementarios ou compatibles coa edificación residencial no medio
rural e coas necesidades da poboación residente nos devanditos núcleos: terciarios, produtiwww.bop.depo.es

N

bop@depo.es

N

Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 207

Luns 28 de outubro de 2013

Páx. 13

vos, turísticos, pequenos talleres, novas tecnoloxías da información, dotacionais, asistenciais e
vencellados cos servizos públicos, observando os parámetros, prohibicións e as actuacións incompatibles previstas na LOUG que matizan a regulación do planeamento xeral (arts. 151 e
seguintes do PXOU), e sen prexuízo das maiores limitacións deste.
Neste senso, reitérase a prohibición das naves industriais de calquera tipo (art. 28.b LOUG), así
coma de edificacións con tipoloxía non acorde co asentamento poboacional no que se proxecten.
2.2. Respecto das naves existentes en núcleo e particularmente das localizacións ou emprazamentos
industriais grafitados polo PXOU como naves-talleres-industrias existentes nos núcleos rurais
nos planos O-I 1:5000, estas poderán manter o uso autorizado, sen que caiba entender que as
naves e edificacións cunha ocupación, volumetría, tipoloxía ou escala impropia do medio rural e
desproporcionada para o núcleo nos parámetros da LOUG e do art. 158 do PXOU, sigan podendo
ser consideradas como edificacións a manter o existente ou dentro de ordenación, senón que quedan sometidas a un réxime asimilado ao propio das edificacións en situación de fóra de ordenación parcial do artigo 103.3 LOUG, admitíndose tanto os usos de pequenos talleres, almacéns e
comercios de venda polo xunto compatibles con zonificación residencial ou vivenda, (interpretados vía art. 155 da normativa do Plan xeral de ordenación urbana en relación coas determinacións dos arts. 43 e 44 da normativa do PXOU) como calquera dos usos terciarios e diferentes do
residencial que se pautan no art. 156 do PXOU, que se consideren, xunto co de equipamento,
como complementarios ou compatibles coa edificación residencial no medio rural e coas necesidades da poboación residente nos devanditos núcleos: terciarios, produtivos, turísticos, pequenos
talleres e as novas tecnoloxías da información, así como os dotacionais, asistenciais e vinculados
con servizos públicos. Todo isto, sen prexuízo de que se poidan impoñer limitacións ou condicións
especiais de renuncia ao valor de expropiación que se deberán anotar no Rexistro da Propiedade.
3º Tal e como se ten tamén informado, no eido de ordenanzas como as que nos ocupan, que
vencellan as posibilidades edificatorias dun predio á súa superficie, non cabe nesta edificacións
industriais existentes a súa división horizontal para formar novas parcelas, estimándose que
a edificación existente queda adscrita á parcela que xera a edificabilidade materializada,
estando suxeitas as licenzas de parcelamento ou división ao estrito cumprimento dos
parámetros urbanísticos de aplicación segundo a ordenanza.
Admítese a concorrencia de actividades compatibles nunha mesma nave pero autorizadas baixo un
único título xurídico habilitante.”
O que se fai público para xeral coñecemento e efectividade.
Pontevedra, 10 de outubro de 2013.—O Alcalde, D. Miguel Anxo Fernández Lores.—O Concelleiro
2013009254
Secretario da Xunta de Goberno Local, D. Raimundo González Carballo.

ANUNCIO
Asunto: Notificación aos interesados en procedemento administrativo da resolución pola que
se acorda remitir o expediente ao xulgado do contencioso administrativo nº3 de pontevedra.
Intentadas as notificacións do acto de trámite referido por interposición de recurso en vía contenciosa
e ao non resultar posible a súa práctica efectiva, de acordo co previsto no artigo 59.4 da Lei 30/1992 do
26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común na redacción conferida pola Lei 4/1999 do 13 de xaneiro, procédese a notificar mediante
publicación no BOP aos interesados relacionados no Anexo deste escrito, o seguinte:

“DECRETO DA ALCALDÍA
ASUNTO: REMISIÓN AO XULGADO DO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO Nº 3 DE
PONTEVEDRA DO EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA, REF. D.M.A. 166/12 (EXPTE.
27631/08), POLA INTERPOSICIÓN DO RECURSO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO,
PROCEDEMENTO ORDINARIO 0000187/2013, POLA ENTIDADE TANATORIO SAN MAURO, S
.L. CONTRA O CONCELLO DE PONTEVEDRA SOBRE LICENZA PARA REFORMA DE PLANTA
DE SOTO PARA INSTALACIÓN DE FORNO CREMATORIO E ACONDICIONAMENTO DE
PARCELA PARA USO DE APARCAMENTO.
www.bop.depo.es
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