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CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMENTO PARA  PARA A MODIFICACIÓN DO PLAN PARCIAL DO
SECTOR DE SOLO URBANIZABLE INDUSTRIAL DE EXTRAMUNDI DE ABAIXO E DO PROXECTO DE
URBANIZACIÓN DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE INDUSTRIAL DE EXTRAMUNDI DE ABAIXO.

En Padrón, a… de ……………… de 2021

REUNIDOS

Dunha parte, D. Antonio Fernández Angueira, con DNI (…) , en calidade de Alcalde do Concello de Padrón (A
Coruña), con domicilio a estes efectos na rúa Longa n.º 27, 15900, Padrón. 

Doutra parte, D. José Manuel Cortizo Soñora, veciño de Extramundi s/n, 15910 Padrón (A Coruña), provisto de
DNI (…)

INTERVEÑEN

A. D. Antonio Fernández Angueira, en nome e representación do EXCMO. CONCELLO DE PADRÓN en virtude
do acordo adoitado polo  Pleno da Corporación en sesión de data (…) e facendo uso das competencias
establecidas no artigo 21.1 letras b) e s) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local e
artigo  41.12  do  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  novembro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. 

B. D. José Manuel Cortizo Soñora, en nome e representación de ALUMINIOS CORTIZO S.A.U,, con CIF (…)
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ANTECEDENTES

I

PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE INDUSTRIAL DE EXTRAMUNDI DE ABAIXO,
PADRÓN

O Pleno da Corporación Municipal de Padrón, en sesión realizada o 28 de febreiro de 2013, adoitou o seguinte
acordo: 

“Aprobar definitivamente o Plan parcial do Sector de Solo Urbanizable Industrial de Extramundi de Abaixo,
Padrón,  coa corrección efectuada no plano 01 do estudo hidrolóxico denominado Ámbito e estado actual
(páxina 171)”

As súas ordenanzas serán de aplicación ao sector do Plan Parcial descrito nos planos de ordenación que se
achegan ao texto do mesmo, no término municipal de Padrón. 

II

PROXECTO DE COMPENSACIÓN DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE INDUSTRIAL EN EXTRAMUNDI
DE ABAIXO

A medio de decreto do Alcalde 706/2013, de data 31 de outubro, se acorda a aprobación definitiva do Proxecto
de Compensación do Sector de Solo Urbanizable Industrial en Extramundi de Abaixo, redactado polo arquitecto
D. César Coll Nuez e a avogada Dª. Delfa Losa García, documento refundido presentado o 27 de setembro de
2013. 
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A aprobación do referido proxecto de equidistribución deu lugar, entre outras, á parcela privada SI, inscrita no
Rexistro da Propiedade de Padrón, n.º 25.492, de 20.631’47 metros cadrados, propiedade de ALUMINIOS
CORTIZO S.A.U., sendo esta entidade propietaria única. 

III

PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE INDUSTRIAL EN EXTRAMUNDI
DE ABAIXO

Por decreto do Alcalde 240/2020, do 27 de marzo, aprobouse definitivamente o Proxecto de Urbanización do
Sector de Solo Urbanizable Industrial en Extramundi de Abaixo.

IV

No proceso de urbanización do sector se ten observado a dificultade para a execución do mesmo conforme ao
proxecto definitivamente aprobado. 

Ademáis,  existen  unha serie  de  obras  que,  formando parte  do  Proxecto  de  Urbanización  definitivamente
aprobado, estaban xa executadas e legalizadas por Augas de Galicia, ás que fai expresa referencia o acordo de
aprobación definitiva. 

As obras legalizadas por Augas de Galicia, de acordo coa Resolución de data 28 de setembro de 2017 en canto
ao Proxecto de Urbanización definitivamente aprobado son o desvío da canle do rego de Pasales, o empedrado
da nova canle e construción de dous pasos sobre ésta, a realización dun recheo tapando a canle orixinal e
afectando ás zonas de servidume e policía do devandito rego. 

Tendo en conta a configuración do rego de Pasales e as obras impostas pola resolución de legalización ao
Concello de Padrón das obras previstas no documento titulado “Refundido do Proxecto de Urbanización do
Sector de Solo Industrial Extramundi de Abaixo” de data 23 de outubro de 2017 ditada polo Director de Augas
de  Galicia  en  expediente  con  clave  DH.w15.46714,  a  execución  do  proxecto  requiriría  levar  a  cabo  un
movemento de terras de grandes dimensións que suporía unha enorme dificultade para a execución da obra,
planteándose polo tanto unha modificación que permita a urbanización de modo que se forme unha fronte
vexetal que opere coma transición entre a zona industrial e o Parque Urbano Monte San Gregorio, permitindo a
maiores dende o acceso pola estrada AC 301 unha amplitude no acceso rodado, maior apertura visual e
paisaxística. A modificación implicará unha pequena variación na posición da lagoa cumplindo o obxectivo de
dar maior presenza ao rego de Pasales. A recuperación dende o punto de vista paisaxístico, cun plantexamento
ecolóxico e ambiental, tende á recuperación dos canles orixinais, obtendo unha maior variedade ambiental,
ecolóxica e das especies que habitan a zona, tanto piscícolas mamíferas, aves. O carácter lineal do regato da
na súa  existencia  un  valor  de  conxunto  e  ao  mesmo tempo organiza  os  distintos  ambientes,  conza  de
aparcadoiro, parque biosaludable, zona de reposo, etc, acadando o obxectivo de bisagra. Coa nova ordenación
evítase o efecto “caleixón” que se producía na ordenación do Plan Parcial. 

Tendo en conta as necesidades impostas polo planeamento aprobado, así coma o proxecto de urbanización, a
solución construtiva aprobada resulta agresiva para o entorno, de modo que aos efectos de preservar o entorno
do Rego de Pasales, se plantexa unha modificación da zona prevista de Vial-Aparcadoiro (VL-A) e ampliación
da Zona Verde (ZV), de modo que a solución construtiva resulte menos agresiva co entorno. 

A modificación proposta incide no interese público, entre outras, polas seguintes razóns: 

• Ampliación da Zona Verde.

3 de 6



• Configuración do Vial-Aparcadoiro (VL-A) de modo máis integrador co entorno, mellora das condicións
das zonas dotacionais. 

• Menor incidencia no medio ambiente e o respecto aos condicionantes impostos por Augas de Galicia.

A modificación proposta supón un cambio de ubicación dos espazos públicos destinados a vial  aparcadoiro e
zona verde, coa correspondente reducción do solo urbano industrial, reducción asumida pola propiedade, a
medio de cesión ao Concello  de Padrón da superficie necesaria  para a  ampliación da Zona Verde e as
modificacións propostas. Deste xeito, a propiedade cedería ao Concello de Padrón 1.675,39 metros cadrados,
que pasarán a ser de titularidade pública, resultando de aplicación as Ordenanzas VA e ZV do Plan Parcial. 

Para proceder á modificación da clasificación urbanística, se estima coma instrumento preciso a modificación
do Plan Parcial e simultánea modificación do proxecto de urbanización definitivamente aprobado.

Artigo 83 da Lei 2/2016, do Solo de Galicia: Modificación dos instrumentos de planeamento urbanístico.  

“1. Calquera modificación do planeamento urbanístico deberá fundamentarse en razóns de interese público
debidamente xustificadas.

2. A alteración do contido dos instrumentos de planeamento urbanístico poderá levarse a cabo mediante a
revisión deles ou mediante a modificación dalgún dos seus elementos.

(…)

5. A revisión do planeamento e as modificacións de calquera dos seus elementos suxeitaranse ás mesmas
disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación,  sen prexuízo do previsto na lexislación de
ordenación do territorio para o suposto de tramitación simultánea da aprobación do instrumento de ordenación
do territorio e da modificación do instrumento de planeamento urbanístico.

Artigo 95 da Lei 2/2016, do Solo de Galicia: Presupostos da execución  
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“1. A execución do planeamento require, en todo caso, a aprobación definitiva do planeamento que conteña a
ordenación detallada.

Non obstante, poderán tramitarse simultaneamente, en expedientes separados, o planeamento que conteña
a ordenación detallada, o instrumento de xestión e o proxecto de urbanización, tendo en conta o indicado na
alínea anterior.”

En definitiva,  considerando que para executar  a urbanización dun modo menos gravoso e que, ademáis,
permita a ampliación do espazo público (Ordenanzas ZV e VL-A), ampliación considerada de interese xeral,
resulta necesaria a previa ou simultánea modificación do Plan Parcial no senso de que se modifiquen os
espazos que no plan Parcial se suxeitan ás seguintes Ordenanzas:

• Uso Industrial (SI). (Parcela rexistral antes referida, propiedade de ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.) a
medio de reducción do mesmo nunha superficie de 1.675,39 metros cadrados, que pasarán a ser de
titularidade pública, Ordenanzas VA e ZV.

• Vial-Aparcamento (VL-A), mediante unha modificación da súa ubicación e reducción de superficie. 

• Zona Verde (ZV), mediante unha modificación da súa ubicación en ampliación. 

Os comparecentes acordan a suscripción dun Convenio Urbanístico de Planeamento de conformidade coas
seguintes

CLÁUSULAS

PRIMEIRA.- A entidade ALUMINIOS CORTIZO SAU se obriga á redacción do Documento de Modificación do
Plan  Parcial  do  Sector  de  Solo  Urbanizable  Industrial  de  Extramundi  de  Abaixo,  Padrón,  aprobado
definitivamente o 28 de febreiro de 2013, coa finalidade de ampliar o solo de uso público, Ordenanzas VL-A e
ZV.

De modo simultáneo se iniciarán por ALUMINIOS CORTIZO SAU, propietario único do Sector, os trámites
precisos para a modificación do Proxecto de Urbanización aprobado definitivamente. 

SEGUNDA.- O CONCELLO DE PADRÓN se obriga a tramitar o Documento de Modificación do Plan Parcial do
Sector de Solo Urbanizable Industrial de Extramundi de Abaixo, Padrón.

Máis específicamente, o CONCELLO DE PADRÓN obrígase a:

-  Colaborar  coa  entidade  promotora  que  subscribe  o  presente  convenio,  para  recabar  das  restantes
Administracións os datos e informacións precisas para a elaboración da solicitude de inicio  da avaliación
ambiental estratéxica, no suposto de ser ésta precisa.
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- Colaborar, no seu caso, coa entidade promotora que subscribe o convenio, na elaboración do documento
ambiental estratéxico e na realización de todas as subsanacións que, no seu caso, sexan requiridas polo
órgano ambiental.

- Colaborar coa entidade promotora subscribinte en recabar das Administracións sectoriais os informes que
resulten pertinentes, realizando todas aquelas actuacións que poidan axilizar a súa emisión.

- Colaborar coa entidade promotora subscribinte nas modificacións que resulte necesario ou convinte introducir
coma consecuencia das alegacións formuladas ou informes emitidos no periodo de información pública.

- Colaborar coa entidade promotora subscribinte na tramitación da modificación do Proxecto de Urbanización.

TERCEIRA.- ALUMINIOS CORTIZO SAU, unha vez aprobada definitivamente a Modificación do Plan Parcial
do  Sector  de  Solo  Urbanizable  Industrial  de  Extramundi  de  Abaixo,  Padrón,  cederá  ao  CONCELLO DE
PADRÓN a porción de terreo dunha extensión de 1.675,39 metros cadrados da finca rexistral n.º 25.492, que
pasará a ser de titularidade pública. 

CUARTA.- O CONCELLO DE PADRÓN obrígase á tramitación da Modificación do Proxecto de Urbanización do
Sector de Solo Urbanizable Industrial de Extramundi de Abaixo, Padrón, adaptándose éste á modificación do
Plan Parcial. 

QUINTA.- A tramitación do Convenio rexirase polo disposto na Lei 2/2016, do 2 de febreiro, do Solo de Galicia,
e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da lei 2/2016, do Solo de Galicia.

E para que así conste e en proba de conformidade, se asina o presente Convenio Urbanístico polas partes
comparecentes, por triplicado exemplar e a un só efecto, na vila e data indicadas no encabezamento. 
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