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OIA
ANUNCIO
Segundo o artigo 70.2 da Lei Reguladora das
Bases de Réxime Local faise público o texto íntegro
das ordenanzas de regulamento das Normas Subsi
diarias do Planeamento do Concello de Oia.
Oia, 24 de abril de 1996.—O Alcalde, Alvaro Mi
niño Rodríguez.
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ANEXO Ns 1 CATALOGO DE EDIFICIOS E ELE
MENTOS A CONSERVAR
NORMAS URBANISTICAS
1. VIXENCIA, CONTIDO E EFECTOS
1.1. Ambito
As Normas Subsidiarias de Planeamento son o
instrumento de ordenación integral do municipio e,
para tal efecto e de conformidade coa lexislación ur
banística vixente, define os elementos fundamentáis
da estructura xeral adoptada para a ordenación ur
banística do territorio e clasifican o solo, establecendo os réximes xurídicos correspondentes a cada clase
e categoría do mesmo.
1.2. Contido.
As Normas Subsidiarias de Planeamento constan
dos seguintes Documentos:
* Tomo I Información Urbanística.
* Tomo II Memoria
* Tomo III Normas Urbanísticas.
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* Tomo IV Planos de Ordenación.
* Tomo V Análises das alegacións
1.3. Vixencia
As Normas Subsidiarias de Planeamento entran
en vigor desde a data de publicación da súa aproba
ción definitiva e do texto íntegro da súa Normativa.
A súa vixencia será indefinida sen prexuízo das súas
eventuais modificacións ou revisións.
1.4. Revisión
1. Os oito (8) anos de vixencia das Normas, o
Concello verificará a oportunidade de proceder á
súa revisión, a cal producirase en calquera outro mo
mento, anterior ou posterior, se se producise algunha das circunstancias seguintes:
a) Se se aproba un Plan de Ordenación de ámbi
to supramunicipal que comprenda o municipio
e que así o dispoña ou o faga necesario.
b) Cando circunstancias sobrevidas alteren as hipóteses do Plan en canto ás magnitudes bási
cas de poboación, dinámica do emprego ou
mercado da vivenda, de forma que obliguen a
modifica-los criterios xerais da ordenación ex
presados na Memoria.
c) Se se deben tramitar irfbdificacións concretas
das determinacións do Plan que deán lugar a
alteracións que incidan sobre a estructura
•
xeral do territorio do Municipio ou sobre as
determinacións substanciáis que a caracteri
zan.
d) Cando outras circunstancias sobrevidas de
análoga natureza e importancia o xustifiquen,
por afecta-los criterios determinantes da es
tructura xeral e orgánica do territorio ou da
clasificación do solo, e así o acorde motivadamente o Pleno do Concello.
3. A revisión das Normas axustarase ás nor
mas de competencia e procedemento do artigo 126
da Lei do Solo.
1.5. Modificación.
t
1. Enténdese por modificación das N.N.S.S. to
da alteración ou adición dos seus documentos ou de
terminacións que non constitúa suposto de revisión
conforme o previsto no artigo anterior, e, en xeral, as
que poidan aprobarse, se é o caso, sen reconsidera-la
totalidade das Normas por non afectar, salvo de mo
do concreto e illado, á estructura xeral e orgánica do
territorio ou á clasificación do solo.
2. Non se considerarán, en principio, modifica
cións das N.N.S.S.:
a) As alteracións que poidan resultar da marxe
de concreción que a Lei e as propias Normas
reservan ó planeamento de desenvolvemento,
segundo o especificado nestas Normas para
cada clase de solo.

