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CONSELLERÍA DE FACENDA

Resolución do 6 de abril de 2011, da
Intervención Xeral da Comunidade Autó-
noma de Galicia e da Dirección Xeral de
Tributos, pola que se acorda a anulación e
baixa en contabilidade de todas aquelas
liquidacións que se encontren en período
executivo e das cales resulte unha débeda
pendente de recadar de importe inferior a
tres euros.

O artigo 2º da Orde do 22 de decembro de 2005,
que desenvolve o artigo 23.5º do Decreto lexislati-
vo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de réxime financeiro e orza-
mentario de Galicia canto á anulación e baixa en
contabilidade de determinadas débedas, prevé a
anulación e baixa en contabilidade de todas aquelas
liquidacións que se encontren en período executivo
e das cales resulte unha débeda pendente de recadar
inferior a tres euros.

En virtude do exposto, a Intervención Xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia e a Dirección
Xeral de Tributos teñen a ben establecer o seguinte:

Disposición única.-Anulación e baixa en contabi-
lidade de todas aquelas liquidacións que se encon-
tren en período executivo das cales resulte una
débeda pendente de recadar por importe inferior a
tres euros.

Primeiro.-Anularanse e daranse de baixa en conta-
bilidade todas aquelas liquidacións practicadas pola
Consellería de Facenda das cales resulte unha débe-
da pendente en período executivo por importe infe-
rior a tres euros. Para tal efecto, o Centro Informáti-
co para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira
e Contable (CIXTEC) desenvolverá a aplicación
informática que permita a baixa en conta das referi-
das liquidacións.

Segundo.-Anularanse e daranse de baixa en conta-
bilidade todas aquelas liquidacións practicadas
polos órganos da Administración da Xunta de Gali-
cia, dos seus organismos autónomos e entes públi-
cos, cuxa competencia de recadación en período
executivo teñan asumido os órganos de recadación
da Consellería de Facenda e das cales resulte una
débeda pendente de recadar en período executivo
inferior a tres euros. O Centro Informático para a
Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Conta-
ble (CIXTEC) executará a aplicación informática
que permite a baixa en conta das referidas liquida-
cións.

Como resultado do proceso anterior, as delega-
cións territoriais da Consellería de Facenda obte-
rán do CIXTEC e remitirán ao respectivo órgano
que practicou a xestión unha relación das que
fosen anuladas de acordo cos criterios estableci-
dos.

Disposición transitoria

As actuacións previstas nesta resolución efectua-
ranse en relación coas liquidacións das cales resul-
te unha débeda pendente de recadar en período exe-
cutivo inferior a tres euros o 31 de decembro de
2010.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de abril de 2011.

Elena Muñoz Fonteriz Carlos Rodríguez Sánchez
Interventora xeral da Director xeral
comunidade autónoma de Tributos

CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUTURAS

Orde do 5 de abril de 2011 sobre a apro-
bación definitiva da modificación puntual
número un do Plan Xeral de Ordenación
Municipal do Concello de Vigo (Ponteve-
dra) na AA-01/trama de SXE da AA-01.

O Concello de Vigo remite a modificación puntual
do Plan Xeral de Ordenación Municipal, en solicitu-
de da súa aprobación definitiva, conforme o estable-
cido no artigo 85º.7 da Lei 9/2002, do 30 de decem-
bro, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia.

Antecedentes.

I.1. O Concello de Vigo dispón, vixente na actua-
lidade, dun PXOM aprobado por orde da CPTOPT
do 16 de maio de 2008, e orde da CMATI do 13 de
xullo de 2009.

I.2. O proxecto de modificación puntual, redacta-
do polos arquitectos municipais Antonio Alonso
Fernández e Belén González Ramírez, está identifi-
cado como V.1 con data de outubro de 2009 -a
memoria- e novembro de 2009 -os planos-. O pro-
xecto incorpora o documento de inicio, de marzo de
2009.

1.3. No expediente administrativo inclúense os
seguintes documentos:

-Protocolo de actuación para execución das deter-
minacións do PXOM de Vigo e do convenio subscri-
to entre o Concello de Vigo e Unión Fenosa Distribu-
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ción, S.A. e General de Edificios y Solares, S.L. do 13
de novembro de 2008.

-Informe do arquitecto municipal do 3 de marzo de
2009.

-Informe-proposta de técnica de administración
xeral e director da oficina de planeamento e xestión,
do 4 de marzo de 2009.

-Resolución de incoación para tramitación da MP,
do delegado da área de urbanismo e vivenda e o titu-
lar do órgano de apoio á Xunta de Goberno local do
5 de marzo de 2009.

-Informes -proposta do técnico de Administración
Xeral, do director da Oficina de Planeamento e Xes-
tión e da xerente de Urbanismo, do 12 marzo e 15 de
outubro de 2010.

-Informes da secretaria xeral do Pleno, do 14 de
abril e 27 de outubro de 2010.

-Informes do interventor xeral, do 15 de abril e 2
de novembro de 2010.

-Certificacións de acordos de aprobación pola
Xunta de Goberno local do 23 de abril e 26 de
novembro de 2010.

-Certificacións de ditames favorables do Consello
da Xerencia de Urbanismo dos días 6 de maio e 16
de decembro de 2010.

I.3. O secretario xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental decidiu o 26 de xuño de 2009 que non
era necesario someter a MP nº 1 do PXOM de Vigo
ao procedemento integrado de avaliación ambiental
estratéxica. O anuncio publicouse no DOG nº 155,
do 10 de agosto de 2009; e a decisión no enderezo
web: http:// aae.medioambiente.xunta.es/.

I.4. A Secretaría Xeral de Ordenación do Territo-
rio e Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas emitiu informe previo á
aprobación inicial o 1 de marzo de 2010.

I.5. A modificación puntual foi aprobada inicial-
mente polo Concello Pleno en sesión do 31 de
maio de 2010. Foi sometida a información pública
durante un mes mediante publicación no DOG do
25-8-2010, e nos xornais Atlántico Diario e Faro
de Vigo do 16-7-2010. O concello comunicou o
acordo aos concellos limítrofes. Non se presenta-
ron alegacións.

I.6. O Concello Pleno aprobou provisionalmente a
modificación puntual nº 1 do PXOM de Vigo na
sesión do 27 de decembro de 2010.

Descrición e valoración.

Analizada a documentación que integra o expe-
diente e á vista da proposta literal que nesta mesma
data eleva a Secretaría Xeral de Ordenación do

Territorio e Urbanismo, cómpre formular as seguin-
tes consideracións:

II.1. A modificación puntual ten por obxecto
debuxar a trama asociada ao sistema xeral eléctri-
co (SXE) no ámbito de actuación illada en solo
urbano AA-01; que non consta grafada nos planos
10 e 11 da serie 1 a escala 1/5000 e no plano 13-
J e 13-K da mesma serie a escala 1/1000 e
1/2000.

II.2. Coa modificación preténdese corrixir un erro
detectado na documentación do PXOM. Deste xeito
poderanse executar as previsións do plan e trasladar
a subestación en superficie da avda. Alcalde Porta-
net a unha nova situación soterrada.

Esta finalidade pode incluírse entre as sinaladas
no artigo 94º.1 da LOUG e fundamentar o interese
público.

Ao abeiro do establecido no artigo 89º da LOUG,
e no artigo 3º do Decreto 83/2009, do 21 de abril,
polo que se fixa a estrutura orgánica dos departa-
mentos da Xunta de Galicia, a competencia para
resolver sobre a aprobación definitiva dos plans
xerais de ordenación municipal corresponde ao
conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas.

Resolución.

Visto canto antecede, de acordo co punto 7.a do
artigo 85º da LOUG,

RESOLVO:

1º Outorgar aprobación definitiva á modificación
puntual nº 1 do PXOM do Concello de Vigo (Ponte-
vedra) na AA-01 / trama de SXE da AA-01.

2º De conformidade co disposto polos artigos 92º
da Lei 9/2002 e 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local, o concello
deberá publicar no BOP a normativa e ordenanzas
do Plan Xeral aprobado definitivamente.

3º Notifíquese esta orde ao concello; e publíquese
no Diario Oficial de Galicia.

Contra esta orde cabe interpoñer recurso con-
tencioso-administrativo ante a sala corresponden-
te 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 10º e 46º da Lei 29/1998, do 13 de
xullo, reguladora da xurisdición contencioso-
administrativa.

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2011.

Agustín Hernández Fernández de Rojas
Conselleiro de Medio Ambiente,

Territorio e Infraestruturas


