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Expte. 16/0673U (2016002149)
RESUMO EXECUTIVO DA MODIFICACIÓN SINGULAR N.º 25 DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMENTO DO MUNICIPIO DE NIGRÁN, REFERIDA A MEDIDAS DE REXENERACIÓN,
REHABILITACIÓN E RENOVACIÓN URBANA

1. INTRODUCCIÓN
O art. 25.3 do Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, do texto refundido da Lei do Solo e
Rehabilitación Urbana (TRLSRU), establece o seguinte:
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“En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación
urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo
expresivo de los siguientes extremos:
a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un
plano de su situación, y alcance de dicha alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de
ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.”
Asimesmo, o art. 86.4 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, do Regulamento da Lei 2/2016, do
10 de febreiro, do Solo de Galicia (RSG) establece que o resumo executivo deberá expresar, polo
menos, os seguintes aspectos:
“a) No caso de que haxa ordenación proxectada, delimitación dos ámbitos a que esta altera a
vixente, cun plano da súa situación e determinación do alcance da dita alteración.
b) De ser o caso, os ámbitos en que se suspenda o outorgamento de licenzas e a duración
da dita suspensión.
c) O alcance das licenzas que suspende, de acordo co establecido no número 3 deste
artigo.”
O presente documento responde ao disposto nos preceptos transcritos, facilitando a información
precisa para comprender o alcance da modificación singular de planeamento en tramitación e da
suspensión do outorgamento de licenzas.
2. OBXECTIVOS XERAIS DA MODIFICACIÓN SINGULAR
O Concello de Nigrán conta cunhas Normas Subsidiarias de Planeamento Urbanístico (NNSS)
aprobadas con carácter definitivo mediante acordo da Comisión Provincial de Urbanismo de data
25/11/87, ratificadas en data 9 de Febreiro de 1988 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra en data 25/03/88. Estas mesmas NNSS foron posteriormente modificadas por acordo da
Comisión Provincial de Urbanismo de data 16/05/91 ratificado por outro de 16/10/91, que aprobou o seu
texto refundido (BOP do 23/11/91). Con posterioridade sucedéronse outras modificacións que afectaron
a aspectos singulares, coa intención de corrixir deficiencias, adaptar o planeamento a novas normas que
foron entrando en vigor, etc.
No substantivo, o corpo das NNSS de Planeamento de Nigrán mantívose vixente ao longo xa de case
trinta anos á marxe da constante evolución do marco normativo tanto no eido urbanístico como sectorial.
Se ben o Concello xa está a tramitar un novo PXOM chamado a substituir ás NNSS, durante a
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prolongada e complexa tramitación administrativa dese novo instrumento faise preciso dar resposta a
unha serie de necesidades acuciantes que teñen xurdido fundamentalmente como consecuencia desa
variación imparable do contexto normativo.
Tendo en conta esta circunstancia, o Concello encomendou aos seus servizos técnicos a redacción
dunha modificación singular das NNSS na que se identificasen as principais disfuncións e problemas e
se propuxesen solucións aos mesmos, sempre dende a perspectiva do interese público.
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A proposta de modificación singular elaborada polo arquitecto municipal identifica en efecto unha serie
de disfuncións nas NNSS que dificultan a consecución dos obxectivos en materia de rexeneración e
renovación urbana, rehabilitación e eficiencia enerxética que perseguen as Directrices de Ordenación do
Territorio de Galicia e a Lei 8/2013, do 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas,
actualmente refundida no Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de Outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana.
Non se pretende a través desta modificación singular introducir cambios no modelo urbanístico das
NNSS, pois tal tarefa corresponderá ao PXOM. Tampouco se pretende variar a clasificación ou
cualificación do solo, aumentar a intensidade edificatoria nin a ocupación do territorio. De forma sinxela,
preténdese introducir pequenas correccións na normativa que posibiliten, ou polo menos non
obstaculicen, acadar os obxectivos marcados polas normas mencionadas, e que corrixan certas
deficiencias funcionais apreciadas durante a prolongada vixencia das NNSS pola oficina municipal de
urbanismo.
3. MODIFICACIÓNS PROPOSTAS NA MODIFICACIÓN SINGULAR
En particular, a presente modificación singular ten por obxecto actualizar as previsións da normativa das
NNSS no que se refire ás seguintes materias, co alcance que, en resumo, se indica para cada unha
delas:
3.1. Mellorar, actualizar e adaptar á lexislación vixente a regulación das edificacións preexistentes:
As recentes modificacións introducidas no réxime das edificacións preexistentes (antigo réxime das
edificacións fora de ordenación) pola Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia (LSG), fai
imprescindible actualizar a obsoleta regulación que ao respecto establecían as NNSS.
Así, a regulación proposta diferencia, tal e como agora establece a LSG, entre as edificacións
propiamente fora de ordenación (art. 90.1 LSG) e edificacións meramente disconformes co planeamento
(art. 90.2 LSG), actualizando a relación de obras posibles nos edificios preexistentes e describindo o seu
alcance.
O alcance desta modificación afecta á totalidade do termo municipal, toda vez que se trata dunha
determinación xeral aplicable a todas as edificacións que se atopen nas situacións descritas no art. 90
da LSG con independencia da ordenanza de aplicación.
3.2. Mellorar a regulación das obras permitidas en edificacións obxecto dalgún réxime de protección:
No tocante ás obras admisibles nas edificacións que contan con algún réxime de protección en materia
de patrimonio cultural, as vixentes NNSS recollen unha terminoloxía que nalgúns casos entra en conflito
coa actualmente contida na lexislación urbanística e de patrimonio. A regulación proposta ten por
obxecto homoxeneizar a dita terminoloxía para evitar conflitos e garantir a seguridade xurídica.
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O alcance desta modificación afecta tamén á totalidade do termo municipal, toda vez que se trata de
determinacións aplicables a todas as edificacións que conten con protección patrimonial.
Ademais, proponse clarificar o ámbito de protección dos bens naturais e paisaxísticos recollidos no
catálogo das NNSS, corrixindo unha vella omisión e explicitando a intención orixinaria do planificador de
protexer determinadas zonas do territorio mediante a aplicación dunha ordenanza específica.
3.3. Actualizar a regulación dos materiais construtivos, dos elementos de composición das edificacións e
da integración das mesmas na contorna:
As vixentes NNSS conteñen unha regulación xenérica dos materiais construtivos e dos elementos
compositivos esixibles ás novas edificacións que se aplica con carácter xeral en todo o municipio.
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As novas tendencias na arquitectura e no urbanismo pasan por reducir as limitacións estéticas e
compositivas de carácter xenérico ou maximalista, optando por solucións contextuais adaptadas ás
características da contorna para cada edificación ou actuación proxectada.
A modificación proposta actualiza as esixencias de materiais e compositivas xerais previas en atención a
cada clase de solo. Así, no solo urbano se flexibilizan en atención ao avance dos materiais construtivos e
do avance da arquitectura (con especial atención á Ordenanza nº 1, aplicable en particular ao núcleo de
Panxón, no que se introducen determinacións tendentes a poñer en valor as súas características), no
solo rústico se realiza unha remisión directa á detalladísima regulación contida na LSG, e no núcleo rural
se recepciona a nova sensibilidade do lexislador autonómico, co mantra da coherencia respecto das
características e tipoloxía edificatoria das edificacións existentes en cada núcleo.
O alcance desta modificación afecta tamén á totalidade do termo municipal, toda vez que se modifican
con carácter xeral as condicións xerais de estética das edificacións para todas as clases de solo
existentes no municipio.
3.4. Regulación de equipamentos e fomento da diversidade de usos compatibles nos núcleos rurais e
urbanos:
A actual regulación dos equipamentos e dotacións nas NNSS resulta complexa e pouco clara nalgúns
aspectos, polo que a presente modificación propón unha redacción alternativa de mais sinxela
comprensión. En particular, homoxeneízase e á regulación dos parques, xardíns urbanos e espazos
libres e se determina con claridade a compatibilidade de usos nas mesmas.
O alcance desta modificación afecta á totalidade dos equipamentos e dotacións do termo municipal, con
independencia da clase de solo na que se ubiquen.
Por outra banda, proponse adaptar á lexislación vixente a regulación de usos contida nas ordenanzas
reguladoras do solo de núcleo rural, toda vez que de conformidade con aquela admítense como usos
complementarios os terciarios ou produtivos, actividades turísticas e artesanais, pequenos talleres,
invernadoiros e equipamentos, así como aqueles que garden relación directa cos tradicionalmente
ligados ao asentamento rural de que se trate ou que dean resposta ás necesidades da poboación
residente neles.
Esta modificación alcanza á totalidade do solo de núcleo rural do termo municipal.
Na mesma liña, proponse facilitar a implantación de usos e actividades no solo urbano flexibilizando e
racionalizando as esixencias de aparcamentos mínimos requiridas na actualidade nas NNSS con
carácter xeral para os usos comercial, de oficinas e industrial, e en particular nas ordenanzas de solo
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urbano números 3 e 4.
O alcance desta modificación afecta ao solo urbano do termo municipal.
Por último, actualízase á normativa sectorial vixente a obsoleta regulación do sistema portuario contida
nas vixentes NNSS. Esta modificacón alcanza ao sistema portuario de Panxón.
3.5. Adecuación á lexislación vixente das condicións de urbanización, especialmente no solo urbano:
A vixente regulación dos requisitos xerais de urbanización no solo urbano e de núcleo rural atópase
desactualizada, motivo polo que se propón adaptar estas previsións ás determinacións actualmente
esixidas pola LSG e o RSG. En semellante sentido, adáptanse as condicións específicas de
urbanización ás vixentes normativas de seguridade, accesibilidade e supresión de barreiras
arquitectónicas.
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Esta modificación alcanza á totalidade do solo urbano e de núcleo rural do municipio.
Igualmente, prevese que a concreción sobre o terreo das aliñacións sinaladas nas NNSS para os
camiños existentes se realice previo estudo das afeccións a realizar, a accesibilidade, a seguridade e a
contorna, podendo axustar motivadamente o seu trazado.
Esta modificación ten un alcance xeral para tódalas vías do municipio.
No tocante ao sistema viario, proponse adaptar as determinacións das NNSS ao previsto na actual
lexislación autonómica de estradas, así como dar unha nova regulación as vías orixinariamente
denominadas como “Tipo IV” (“resto das vías e camiños que compoñen a rede interior de comunicacións
municipais”) mais respectuosa cos núcleos rurais nos que existan elementos tradicionais tales como
rueiros ou corredoiras, sen menoscabar a seguridade e accesibilidade.
Para facer efectivas estas novas determinacións, proponse modificar o apartado correspondente das
ordenanzas 6 e 7 (solo urbano) e 10 (solo de núcleo rural) a fin de que se remitan directamente ás novas
determinacións xerais do sistema viario.
Dentro do contexto destas modificacións, proponse igualmente completar a regulación do sinalamento
de aliñacións nas NNSS, establecendo os documentos precisos para elo e a posibilidade da realización
dunha “acta de conformidade” en presencia do propietario do terreo. Recóllese tamén a determinación
legal que impón a prevalencia sobre o planeamento municipal dos estudos informativos e proxectos de
estradas.
Por último, o criterio de interpretación para os casos de posibles discrepancias entre os distintos
documentos do planeamento adáptanse ao previsto na lexislación urbanística, propoñéndose a
aplicación do principio de interpretación integrada das normas.
3.6. Integración de enerxías renovables e minimización da contaminación do solo e acuíferos:
As vixentes NNSS incorporan certas disposicións en materia de condicións das instalacións e
aproveitamento baixo cuberta que dificultan a instalación de paneis solares, pozos de captación de
enerxía xeotérmica, equipos de aerotermia e outras fontes de enerxías renovables. A modificación
propón introducir certas correccións nas NNSS para permitir a súa implantación e para minimizar o seu
impacto tanto visual como para terceiros.
Esta modificación ten un alcance xeral para todo o municipio.
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Compre tamén minimizar os impactos contaminantes sobre o territorio xerados pola emisión de augas
residuais directamente ao terreo e pola explotación privada de acuiferos, propoñéndose clarificar os
requisitos documentais para proceder á alta nos servizos municipais de abastecemento e saneamento,
tanto para os usos domésticos como para os que non o son.
Esta modificación ten igualmente un alcance xeral para todo o municipio.
Por último, proponse incorporar ás NNSS unha regulación dos movementos de terra nas parcelas
axeitada ás previsións do RSG, con alcance igualmente xeral para todo o municipio.
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3.7. Adaptación das NNSS á normativa aeroportuaria:
No seu día, a Dirección Xeral de Aviación Civil do Ministerio de Fomento requiriu ao Concello de Nigrán
a fin de que modificase as NNSS para incorporar as limitacións derivadas das servidumes aeronáuticas
do aeroporto de Vigo, que afectan a unha parte do leste do municipio. Se ben a afección real e práctica
resulta mínima, proponse a incorporación do plano que reflicte as servidumes e a incorporación dun
novo apartado na normativa que reflicta as limitacións de referencia.
Esta modificación alcanza aos terreos afectados polas servidumes aeronáuticas denominadas
“superficie de aproximación intermedia correspondente á manobra NDB-L RWY 02” e “superficie de
aproximación intermedia correspondente á manobra NDB-L”, recollidas nos dous planos que se
incorporan como anexo do presente resumo executivo.
3.8. Adaptación das NNSS á normativa de costas:
Durante a tramitación da modificación singular emitíronse informes polos organismos do Estado e da
Xunta de Galicia competentes en materia de costas recomendando actualizar o vixente Anexo III das
NNSS coas novas determinacións legais na materia.
Actualízase en consecuencia a redacción deste Anexo, que se refire aos terreos afectados polas
previsións da normativa sectorial en materia de costas.
4. SUSPENSIÓN DE LICENZAS.
De conformidade co previsto no art. 86.2 do RSG en relación co art. 83.5 da LSG,
“O acordo de aprobación inicial dos instrumentos de planeamento urbanístico determinará, por
si só, a suspensión do procedemento de outorgamento de licenzas naqueles ámbitos do
territorio obxecto de planeamento no caso en que as novas determinacións deste supoñan a
modificación da ordenación urbanística vixente. Para estes efectos, determinará expresamente
as áreas afectadas pola suspensión.
Esta suspensión terá unha duración máxima de dous anos, contados desde a devandita
aprobación inicial e, en calquera caso, extinguirase coa aprobación definitiva do planeamento
(artigo 47.2 da LSG).
En consonancia co disposto no número 1, debe entenderse que a suspensión determinada
polo acordo de aprobación inicial do planeamento tamén estará referida ás licenzas de
parcelación, edificación e demolición.”
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Por outra banda, o art. 86.3 do RSG establece que a suspensión poderá referirse a todas ou algunha
das actividades citadas e non afectará ás seguintes actuacións:
“a) As obras de mantemento, conservación e reforma, salvo no caso de obras de rehabilitación
integral que sexan equiparables á reconstrución total do edificio non xustificadas en razóns de
urxencia ou que supoñan un aumento do volume edificado.
b) Ás licenzas de primeira ocupación.
c) Aos proxectos que cumpran simultaneamente o instrumento de planeamento en vigor e a
revisión ou modificación deste, sempre que esta fose aprobada inicialmente.

Esta copia pode verificarse en sede.nigran.org introducindo o CSV PEZUDRETE0DYK1CI

d) Aos actos suxeitos ao trámite de comunicación previa, sempre e cando se trate de obras
ou actos para a implantación de usos ou actividades autorizados polo novo planeamento.”
Xa que logo, visto o ámbito xeral das modificacións propostas, acórdase a suspensión dos
procedementos de outorgamento de licenzas de edificación en todo o termo municipal de Nigrán,
de conformidade co previsto nos arts. 47.2 da LSG e 86.2 do RSG.
Esta suspensión terá unha duración máxima de dous anos a contar dende a aprobación inicial da
modificación singular e, en calquera caso, extinguirase coa aprobación definitiva da mesma.
A suspensión non afectará ás seguintes actuacións:
a) Ás obras de mantemento, conservación e reforma, salvo no caso de obras de rehabilitación
integral que sexan equiparables á reconstrución total do edificio non xustificadas en razóns de
urxencia ou que supoñan un aumento do volume edificado.
b) Ás licenzas de primeira ocupación.
c) Aos proxectos que cumpran simultaneamente as NNSS en vigor e a modificación singular
aprobada inicialmente. A tal efecto, os proxectos incorporarán na súa memoria unha
xustificación específica do dito cumprimento simultáneo.
d) Aos actos suxeitos ao trámite de comunicación previa, sempre e cando se trate de obras ou
actos para a implantación de usos ou actividades autorizados na modificación singular.

O TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL
Nigrán, 8 de xaneiro de 2018
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ANEXO
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PLANOS DE SERVIDUMES AERONÁUTICAS
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