PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES, ESCRITOS E COMUNICACIÓNS QUE NON CONTEN CUN
SISTEMA ELECTRÓNICO ESPECÍFICO NIN CUN MODELO ELECTRÓNICO NORMALIZADO

PR004A

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Asociacion Cultural "Vigo Industrial"

36161298P

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

ESTRADA

fragosiño

27

PARROQUIA

ANDAR

PORTA

LUGAR

Sárdoma
CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

36214

PONTEVEDRA

Vigo

Vigo

TELÉFONO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

633241060

CORREO ELECTRÓNICO
p.i.riadevigo@gmail.com

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

daniel uxio

reinoso

maset

36161298P

Notifíquese a:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

633241060

p.i.riadevigo@gmail.com

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

ASUNTO RELACIONADO

PXOM de Vigo e o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica.

LOCALIDADE

Número de entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia: 2020/708171
Data e hora: 13-04-2020 17:51

NOME/RAZÓN SOCIAL

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Data e hora: 13-04-2020 17:51

Asinado por DANIEL UXIO REINOSO MASET (36161298P) mediante un certificado dixital

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NO CASO DUN PROCEDEMENTO EXISTENTE
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

EXPÓN:
Expomos que:
1º) O pasado 8 de abril a Asociación Vigo Industrial* presentou por rexistro electrónico sendas intancias dirixidas ao Alcalde e o sr. director
municipal de urbanismo de Vigo pedindo, con disposicións concretas que no PXOM de Vigo en elaboración elevase e estendese o nivel de
protección da conxunto de elementos con gran valor histórico e cultural que compoñen a Conserveira Alfageme de Bouzas (adxuntamoslle
instancia enviada ao Concello de Vigo con estas disposición e plano aclaratorio dos inmobles)
2º) Segundo noticias da prensa aparecida onte (12 de abril) no Faro de Vigo, xustamente nestas datas o “Concello ten remitido á Xunta o
borrador do futuro Plan Xeral para iniciar a trámitación ambiental”.
De ser certo esta información xornalística, as nosas instancias dirixidas ao Concello de Vigo resultan extemporáneas na forma, pero quizais non
no fondo: a necesidade de que o PXOM de Vigo comprenda a protección do conxunto de inmobles que conformaron o complexo industrial da
Alfageme de Bouzas.

Polo tanto, SOLICITA:

Data e hora: 13-04-2020 17:51

Asinado por DANIEL UXIO REINOSO MASET (36161298P) mediante un certificado dixital

*Nota: a Asociación Cultural VIGO INDUSTRIAL está formalmente constituida, pero pendente de expedilo NIF dado que o procedemento viuse
interrumpido polo Estado de Alarma. O noso núm no Rexistro Provincial de Asociación é o 2020/023987-1ª. Daniel Uxío Reinoso Maset é socio e
membro da directiva en calidade de Tesoureiro.

Que a Dirección Xeral de Patrimonio de Galicia:
- se interese polas determinacións do novo PXOM de Vigo que afecten a Alfageme de Bouzas,
- actúe para que os diferentes elementos desta gran factoría sexa correctamente comprendidos no proceso de apobación do PXOM
- de ser preciso, e dacordo co artigo 26.1 da lei 5/2016, incoe expediente para a inclusión de todos eses elementos no Catálogo do Patrimonio
Cultural de Galicia independientemente do procedemento e avatares do novo PXOM de Vigo.
E mais en concreto, consideramos que:
1º) debe elevarse o nivel de protección do edificio principal da fábrica “ambiental” a “integral”, estendendo a obriga de conservación que
tiñan aos elementos externos aos internos, como son a estrutura da cuberta, escaleira e sobrado feitos en ferro; as carpinterías de madeira e
vidro das oficinas e arquivo; os enlousados e mármores dos aseos e o laboratorio,...; os mobles e elementos de oficina que se conservan; as
tubaxes e outras instalacións industriais que perviven,...
2º) catalogar e protexer individual e especificamente o resto de elementos, cos niveis de “integral”, ou cando menos “estrutural”:
a) os dous almacéns do porto de Vigo que en tempo foron concedidos a Alfageme e agora o foron os estaleiros Cardama e Freire.
b) a rúa que transcorre entre ambos almacéns cara o mar e o peirao tranversal e rampla que se adentra no mar.
c) a nave ampliada no ano 1949, coa súa estrutura metálica, a escalinata, e a cinta transporta
d) as naves do antigo almacén (de 1920), coa súa estrutura de madeira
e) a vivenda familiar, cos seus elementos interno máis notables, como a escaleira e súa vidreira, parqué, enlousados,....
f) o edificio da cantina, cociña e vestiarios, coas súas divisións internas, e o edificio colindante que serviu de taller.
g) o depósito de auga
h) a marquesiña do aparcadoiro
i) a entr á parcela e a garita do vixiante

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
plano explicativo inmobles alfageme de bouzas
escrito con motivos para protección historico cultural (presentada ante o Concello de Vigo)
resolución constitución asoc. cultural VIGO INDUSTRIAL

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante
NIF da entidade solicitante

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da carpeta do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa de interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.

Persoas destinatarias dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos
a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 4 de maio de 2017, conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de
Facenda, pola que se aproba a posta en funcionamento do servizo para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que
non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Data e hora: 13-04-2020 17:51

Asinado por DANIEL UXIO REINOSO MASET (36161298P) mediante un certificado dixital

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Lugar e data

Vigo

,

13

de

abril

de

DESTINATARIO
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

2020

CÓDIGO SOLICITUD:
DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

02145339

