
ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE

0949 XÜÑTA DE GALICIA
M* BEATRIZ ROMERO BLANCO Aprobado delinitivainente por Orbe da Consellara de

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación
pniiti^Territorial. Obras Públicas e Transportes

de data 0 8 NÜV. 2007

N" REXISTRO 0973

ALEGANTE CELIA MARTINEZ DOVAL

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de'asSBSGón non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de clrcunscrlclón do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación. ________________

¡ración Urbanística

’áúioGómez Rielo

N® REXISTRO 0974 

ALEGANTE AMPARO ANDRADE ROJO

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N° REXISTRO ¡0990

ALEGANTE MATILDE CASTIÑEIRA QUINTÁNS

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores Inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de Información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
Dita área estará comprendida polos temeos delimitados por una liña 

poligonal paralela á de circunscrlción do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-ia alegación.___________ n¡ug jt- r, ¡ ¡ A
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

0991

XUNTA DE GALICIA
-Ajjrobadínlstinitivameníe por Orde da Conselleira de
DaIÍIÍaía ¿ti-’-' ' ■

MARÍA CASTIÑEIRA QUINTÁNS
Dnltii**. r«—jií ’ ~ r''1 uü wunociitjN
rmiuca lerntdrial, Obras Públicas e Transportes

O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegagj¿Q|_ 
¡son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse' 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime di 
protección en base aos seus valores Inherentes, que se 
manifestó no traballo de información urbanística e no es1 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expans'
¡artigo 13.3 da Leí 9/2002 de ordenación urbanística e protei 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
¡agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.

ición Urbanística

edro Hedió Gómez Rielo

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

0992 _______________

|M* DORINDA CONDE FERNÁNDEZ

O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores Inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación. 

N® REXISTRO 

ALEGANTE

0993

[SANTIAGO VECINO SILVARIÑO

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

0995

M* DEL CARMEN BLANCO GARCÍA DILIfii

|Acéptase a alegación r 'IA-- El

ac■. . -../no
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

0996

ERUNDINA GARCIA RIAL XUNTA DE GALICIA
Acéptase a alegación. Aprobado deftmttvamente por Orde da Conselieira de 

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

0998

M* MAGDALENA CASTIÑEIRA RIVEIRO

O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

0999

ISIDRO COTELO DOMINGUEZ

Acéptase a alegación pero inclúese a parcela dentro do Solo de 
Núcleo Rural de Expansión.___________ ________

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.013

RICARDO RODRÍGUEZ GARCIA

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos discrecionais, se non que constitúe un acto 
regulamentado cuxas condicións está definidas na lexislación 
urbanística (artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia).
As parcelas identificadas na alegación non encaixan na definición 
de Solo Urbano ao se atopar desligada da malla urbana existente. 
Por todo isto non é posible acepta-la alegación________________ c.
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.014

¡EDUARDO MATA DlAZ
JCUNTADEJGALICIA

Aprobado definitivamente pcjr Orde da Conselleira de
Acéptase a alegación Polilica Territorial, Obias Públicas e Transportes

1.015

ROSARIO RIAL BUSTELO

A ordenación pormenorizada do Solo Urbano i 
instrumentalizada no contldo normativo do Plan Xeral mediante as 
ordenanzas de zona. Estas foron asignadas considerando a análise 
da información urbanística, exposta na Memoria do Plan, o que 
permite para cada área ou zona establecer uns condicionantes 
urbanísticos en relación a diversos aspectos como a tipoloxfa 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. Todo Isto, 
seguindo o criterio básico de adaptación e integración á estrutura 
urbana preexistente.
Por todo isto, non existen motivos que xustifiquen un cambio ñas 
condicións urbanísticas nos terreos obxecto da alegación

ación Urbanística

Gómez Riela

N® REXISTRO 11.016

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

EDUARDO MATA DÍAZ

A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentalizada no contido normativo do Plan Xeral mediante as 
ordenanzas de zona. Estas foron asignadas considerando a análise 
da información urbanística, exposta na Memoria do Plan, o que 
permite para cada área ou zona establecer uns condicionantes 
urbanísticos en relación a diversos aspectos como a tipoloxía 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. Todo isto, 
seguindo o criterio básico de adaptación e integración á estrutura 
urbana preexistente.
Por todo isto, non existen motivos que xustifiquen un cambio ñas 
condicións urbanísticas nos terreos obxecto da alegación

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

|1.017_______

MARIA FERREIRO CASTIÑEIRA

Acéptase a alegación pero incidiese a parcela dentro do Solo de 
Núcleo Rural de Expansión. _______________ _

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.018

MANUEL CASTIÑEIRA CAMAFREITA

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

□
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ALEGAClONS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N° REXISTRO 1.019 

ALEGANTE SERAFIN SOUTO VELO

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.020

FRANCISCA AMIGO FERNÁNDEZ

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación

— XUNTA DE GALICIA
Aprobado JtMMiamanl ? por Orele da Conselleira de 
Política Territorial. Obras!Públicas e Transportes

de data 0 8 NÜV, 2007

icación Urbanística

WPáuto Gómez Rielo

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.021

| MARIA DEL CARMEN ROJO GARCIA

CONTESTACIÓN A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos discrecional, se non que constitúe un acto 
reglamentado cuxas condicións está definidas na lexislación 
urbanística (artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia).
A parcela identificada na alegación non encaixa na definición de Solo 
Urbano ao se atopar desligada da malla urbana existente, así como 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraestruturas e 
¡redes de servizos público.
|Polo tanto, non é posible acepta-la alegación

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.022

¡MANUEL MARTÍNEZ TORRADO

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N" REXISTRO 

ALEGANTE

¡1.023 ~

AVELINA FERREIRO SOUTO

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación pero inclúese a parcela dentro do Solo de 
Núcleo Rural de Expansión.

N° REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.024

ANDRÉS MOREIRA GARCIA

-------------------- ——nu ■ f 1 ornante
Acéptase a alegación -________ C-. .1,

í. v.VVr‘¡H-r'- ■ ■
a: ...rj! Y\ '6. av o¡. ■ .v
sesión os >ry ilj -.'¡/tonre

Zas, a f0 nrl !f
EL/SH.fi-TAUIO

Plan
:l;- Mi,

- por 
■; en 
'007

Página 5 de 124



ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.025 XUNTA DE GALICIA

CARMEN DOVAL CALO

Acéptase a alegación

Aprobado aefinitivamgrte por Orde da Consetleira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

N° REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

de data 0 8 NUV. 2007

¡cacran Urbanística

A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentalizada no contido normativo do Plan Xeral mediante as 
ordenanzas de zona. Estas foron asignadas considerando a análise 
da información urbanística, exposta na Memoria do Plan, o que 
permite para cada área ou zona establecer uns condicionantes 
urbanísticos en relación a diversos aspectos como a típoloxfa 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. Todo isto, 
seguindo o criterio básico de adaptación e integración á estrutura 
urbana preexistente.
Por todo isto, non existen motivos que xustifiquen un cambio ñas 
condicións urbanísticas nos teneos obxecto da alegación

VaiJo Gómez Rielo

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

‘1.027

ILDA RUFINA VARELA GARCÍA

Acéptase a alegación pero inclúese a parcela dentro do Solo de 
Núcleo Rural de Expansión. J

ND REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.028

ALFREDO ANTELO REY

Acéptase a alegación, se ben se propón a clasificación de solo 
urbano non consolidado.

N® REXISTRO 1.029 

ALEGANTE MARIA DEL SOL CASTIÑEIRA RIAL

CONTESTACIÓN A Inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos dlscrecionals, se non que constltúe un acto 
regulamentado cuxas condicións está definidas na lexislación 
urbanística (artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia).
A parcela Identificada na alegación coa letra B non encalxa na 
definición de Solo Urbano ao se atopar desligada da malla urbana 
existente.
Acéptase a alegación en referencia á parcela identificada coa letra A.

TOrfir-u 
G .. í‘ 

h .
3.c-.
sesión j'- ;r.xh
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL PE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N* REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.030 XUNTA DE GALICIA
VIRGINIA BARREIRO ESMORÍS

Acéptase a alegación

Aprobado defmitiv'an|!ente por Orde da Conselleira de 
Política TerntcróU^ras Públicas e Transportes

f
de data 0 8 NüV. 2007

1.031

MARÍA ISABEL ANTELO REY

Acéptase a alegación, se ben se propón a clasificaciói 
urbano non consolidado.

¡cación Urbanística

’edrú Paulo Gómez Rielo

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.032______________

MARÍA JOSEFA AMIGO GÓMEZ

Acéptase a alegación pero inclúese a parcela dentro do Solo de 
Núcleo Rural de Expansión.

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.033

JULIO MOREIRA LÓPEZ

Acéptase a alegación pero inclúese a parcela dentro do Solo de 
Núcleo Rural de Expansión__________ ____ ______________

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.034

ILDA LÓPEZ TRIGO 

Acéptase a alegación.

N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.035

JOSEFINA RAMOS AMIGO 

Acéptase a alegación

DMJG^TOiA. - f-l pre$v ote Piar
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.048
XUNTA DE GALICIA

MARÍA LOURDES BLANCO GARCIA

NT-
ntfoaAprobado defimfa amente por Orde da Conselleira de

Política Territorial lohras Públicas e Transportes
Os terreos obxecto de alegación non reúnen os requisitos 
legalmente establecidos para ser considerados como 
rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expai 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimita' 
liña poligonal paralela á de circunscrición do núcleo eAR 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en nini 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos ós que se fai referencia, comprobouse 
que estes atópanse a unha distancia superior ós 200 metros do 
núcleo existente.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación

iCíón Urbanística

tetTro Paulo Gómez Rielo

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.049

ANDRÉS CANCELA BLANCO

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.050

i JOSÉ REY BLANCO

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación pero inclúese a parcela dentro do Solo de 
Núcleo Rural de Expansión,

N® REXISTRO ¡1.051

ALEGANTE EMILIO ARCOS FREIRE

CONTESTACIÓN Conforme á revisión efectuada no documento de Normativa do Plan, I
procedeuse a modifica-la eslxencia no concepto de parcela mínima, 
quedando da segulnte forma:
600 mz para ámbitos con ordenanza NR-1a 
1.000 mz para ámbitos con ordenanza NR-1b

N® REXISTRO 1,052 

ALEGANTE [rÍCARDO VIGUERET GIL"

CONTESTACIÓN A Inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedeoe a motivos díscrecionaís, se non que constitúe un acto 
reglamentado cuxas condicións está definidas na lexislaclón 
urbanística {artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia).
A parcela Identificada na alegación non encalxa na definición de Solo 
Urtiano ao se atopar desligada da malla urbana existente, asi corro-i 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraestruturás e 
redes de servlzos público. f-■■ ... -
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación nr;
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL PE ZAS

N» REXISTRO 

ALEGANTE

1.053

MANUEL VARELA MARTINEZ

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.054___________

JOSEFINA GONZÁLEZ VEIGA

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

SáfiSv DE GALICIA
Aprobado definitivalnente por Orde da ConseJIeira de 
Política Territorial, C bras Públicas e Transportes

de data Ü 8 NÜV. 2007

O servízo de Planificación Urbanística

Pauto Gómez Rielo

N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.055

FAUSTINO ESPASANDlN FERNÁNDEZ

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación

i

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.056________________

JOSÉ DOMÍNGUEZ RIAL

O Equipo Redactor entende que os teneos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de Información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Leí 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
forestal que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.

Zas, a m 2007
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL PE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N» REXISTRO 1.057

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial Obras Públicas e Transportes

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

EVARISTO DOMINGUEZ RIAL de data
O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de i 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural aq 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxin 
protección en base aos seus valores inherentes, que i 
manifestó no traballo de información urbanística e no i 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
forestal que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación. 

0 x-sfe do servizo de Planificación Urbanista

8 NUV. 2007

'édro Paulo Gómez Rielo

N° REXISTRO 

ALEGANTE

¡1.056

JOSÉ GAVtN AMEIJEIRAS

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores Inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de Información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Leí 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
‘Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.059

ÁNGEL VÁZQUEZ POSE

O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rurel e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Leí 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, ■J ^1 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido". C
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor íi . 
agrícola que motiva a protección dos mesmos. ac
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.______ eat

Zas, a ‘ 0
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUHICIP

N“ REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.060

TA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselfeira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

DE ZAS

CONSUELO POSSE ROMERO 
ELENA POSSE ROMERO 
ENRIQUE POSSE LÓPEZ

A clasificación de Solo Urbaniza ble non é, a priori, 
discrecional que obedece a unha pretensión partici 
dun conxunto de declsións que, dende o Plan Xeral 
dentro dun contexto no que participan varios factores.
O Plan Xeral establece un desenvolvemento urbanístico no núcleo 
de Zas que busca a súa razón de ser na estrada autonómica AC- 
404, como soporte de accesibilidade e portador das redes urbanas 
fundamentáis, así como pola existencia de dotacións públicas.
A cantidade de solo proposta responde a un motivo de previsión de 
medra e de desenvolvemento en termos de sostlbllidade, axustado a 
unha demanda e a un orden secuencia de medra.
Na alegación solicitase un considerable aumento do Solo 
Urbanizable respecto ao ¡nidalmente proposto, que non responde ás 
expectativas racionáis de medra de Zas e que, polo tanto, non se 
axusta aos preceptos da legalidade urbanística.
Por todo isto desestimase a alegación.

icaciún Urbanística

teSro Paulo Gómez Rielo

N® REXISTRO |1.061 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

ELENA POSSE ROMERO 

Acéptase a alegación

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACION

1.062

ROGELIO PAZ MARTINEZ

O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é predso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de Información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible aoepta-la alegación.__________________

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.063

JESÚS FONDO PASTORIZA

{Acéptase a alegación.

Zas, a vf>;
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.064

OSCAR FONDO BUSTO

CONTESTACIÓN ¡Acéptase a alegación.

N° REXISTRO [1.065 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

JOSÉ ESPASANDlN VÁZQUEZ

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de
Politica TkriloriaUfrJas Públicas e Transportes

de data USiSüV. 2007

O xefe do servizo dePlarjificadón Urbanística

7dro Paulo Gómez Rielo

Acéptase a alegación pero Inclúese a parcela dentro do Solo de 
Núcleo Rural de Expansión._____________________________

1.075

ALEGANTE [JOSÉ LAVANDEIRA CANOSA

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N' REXISTRO ]T .076 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

MANUEL SANTOS AL VITE 

Acéptase a alegación.

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.077

ALEJANDRO MARTINEZ ANTELO

CONTESTACIÓN ¡Acéptase a alegación.

N° REXISTRO 1-1.078 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

MANUEL FUENTES RAMA 

Acéptase a alegación.

D ' í ) -

Página 12 de 124



ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL PE ORDENACIÓN M ° N' Q^ICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.079

MARÍA DIVINA SILVARIÑO LAGE de data 8 NÜV. 2007
Acéptase a primeira alegación pero inclúese a parcela <
Solo de Núcleo Rural de Expansión. fy
Con respecto aá segunda alegación, o Equipo Redactor er| 
os terreos obxecto de alegación non son susceptibles! 
clasificación como núcleo rural ao encontrarse nunha zi) 
que é preciso establecer un réxime de protección en base a5s seus 
valores inherentes, que se puxeron de manifestó no traballo de 
información urbanística e no estudio do medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación. _____

O) efe do servizo de Planificación Urbanística

'edro Pauto Gómez Rielo

N® REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN ¡Acéptanse as alegacións.

1.084

ESPERANZA OSEÑDE

1.083

MANUEL FIDALGO CALO

Acéptase a alegación

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.085

JOSÉ SUÁREZ PARDIÑAS

Conforme aos criterios de delimitación de núcleo rural e da súa zona 
de expansión establecidos e expostas na Memoria Xustificativa do 
Plan, así como ás indicacións realizadas sobre este asunto por parte 
da Dirección Xeral de Urbanismo no seu informe ó Plan Xeral, os 
núcleos rurais non deben expandirse de forma lineal a ambas 
marxes das estradas de carácter principal.

DT.ip'- ! ^
G , 
fu ■

1.086 "n
aq -v

MONTSERRAT ROMERO POSSE sesión j-' ¡/x

■'■■■ ■A. - El presarfís

Outórgase a clasificación de Solo Urbano á franxa da parcela que dá 
fronte ao viario público, portador dos servizos urbanos básico 
definidos na lexisladón urbanística, ata un fondo razoable capaz de 
soporta-lo aproveitamento urbanístico outorgado pola ordenación. 
Non existindo motivos que xustifiquen a ampliación do Solo Urbano 
en todo o fondo da parcela, desestimase a alegación, 

Zas, a ir?
EL St( .(jjj'i
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.087 XUNTA DE GALICIA

GENEROSA VIDAL ESPASANDÍN

CONTESTACIÓN ¡Acéptase a alegación.

Apt otjado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

N" REXISTRO ¡1088

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA

O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto dé alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
'Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido1'.
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-ia alegación.

¡cadón Urbanística

'auto Gómez Rielo

N® REXISTRO 

ALEGANTE

[1.089________________

OBDULIA SUÁREZ ROMERO
□

CONTESTACIÓN A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos discrecionais, se non que constitúe un acto 
regulamentado cuxas condicións está definidas na lexislación 
urbanística (artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia).
A parcela identificada na alegación non encaixa na definición de Solo 
Urbano ao se atopar desligada da malla urbana existente, asi como 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraestruturas e 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

j1.090

M" ISABEL RIAL CASTIÑEIRA

Acéptase a alegación pero inclúese a parcela dentro do Solo de 
Núcleo Rural de Expansión.______________

D:Ur"f';i a ■ F|

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.091 ar-
CARMEN TOMÉ FERNÁNDEZ seLÍji'

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación. ^as, a 1 n <■ 
el ,str.

*
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.092
IMARÍA DEL PILAR REY FONDO"

XUNTA DE GALICIA
■Apiubadu (Jefinltiíairlente por Orde da Conselleira de 
Eolítica Terriiaré^ras Públicas e Transportes

Acéptase a alegación pero inclúese a parcela dentro c^fg^gj^e i: o 
Núcleo Rural de Expansión.______ __________ _ 1 ü

1.093

NÜV. 2007
O xefe do servízo de Plarjiícadón Urbanística

ICARMEN MOREIRA POSE

O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de Información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
'"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.

N* REXISTRO 

ALEGANTE

|1.094

Lucinda rial pereira

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación

N“ REXISTRO 1.095

ALEGANTE JOSÉ LUIS VELO VELO

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos. □
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N° REXISTRO 1.096 

ALEGANTE CARMEN VELO GRILLE

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os teneos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores Inherentes, que se puxeron de 
manifestó no trabado de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación. 

N° REXISTRO 1.098

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

ALEGANTE SARA MORE1RA POSE & data Q 8 NÜV. 2007
CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

¡cación Urbanística

N° REXISTRO 1.099

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

JULIO GARCIA GARCÍA

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos discrecionais, se non que constitúe un acto 
regulamentado cuxas condicións está definidas na lexislaclón 
urbanística (artigo 11 da Leí 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia).
A parcela identificada na alegación non encaixa na definición de Solo 
Urbano ao se atopar desligada da malla urbana existente, así como 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das ¡nfraestruturas e 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación__________________

N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.100
¡JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ GONZALEZ

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación pero inclúese a parcela dentro do Solo de 
Núcleo Rural de Expansión.___________ _____________ _

fj’( í'TV' • , ■ ■ i'V- Fl Pian
0 ..
Tí . . I ' ' 1 :il;

B.C
/ / >r

seL-iUa
/ I / y n en 
/ I L /•. JÜ7
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL PE ZAS

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

ARTURO NOVO MIRA

Os terreos obxecto de alegación non reúnen os requisitos 
legalmente establecidos para ser considerados como solo de núcleo 
rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por unha 
liña poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos ós que se fai referencia, oomprobouse 
que estes atópanse a unha distancia superior ós 200 metros do 
núcleo existente.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación

N° REXISTRO 1.102 

ALEGANTE JOSÉ LUIS BLANCO SILVARIÑO

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial, Obras Publicas e Transportes

El rriw

Zas. a
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N» REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.104

JOSÉ ANTONIO SANTOS PÉREZ
ADORACIÓN SANTOS PÉREZ
MARÍA DEL CARMEN SANTOS PÉREZ
MANUEL SANTOS PÉREZ
PILAR PAZOS MOREIRA
ARTURO LAGOA COSTA
MANUEL ROJO LÓPEZ
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
ALBINO VARELA BLANCO
MANUEL FERREIRO PAILOS
RAMÓN FERREIRO PAILOS
TERESA FERREIRO PAILOS
DOLORES FERREIRO PILOS
AÍDA ROSALÍA FERREIRO PAILOS
MARÍA CONCEPCIÓN RIGUEIRO BALBOA

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos discrecional, se non que constitúe un acto 
reglamentado cuxas condicións está definidas na lexislación 

i urbanística (artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia).
A parcela identificada na alegación non encaixa na definición de Solo 
Urbano ao se atopar desligada da malla urbana existente, así como 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraestruturas e 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación

N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.105

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Teri'iidfiánfbras Públicas e Transportes

JOSÉ SOLÍS VEIGA
tj NÜV. 2007

O xefe do servizo de PWcaaón Urbanística

FIDEL MANCEBO LORENZO
edro Pauto Gómez Rielo

CONTESTACIÓN Acéptase a primeira alegación.
Acéptase parcialmente a segunda alegación conforme aos críterior 
de delimitación de núcleo rural tradicional (NR-1) establecidos no o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia.

El. JíLíV
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N® REXISTRO 1.107 

ALEGANTE CARMEN BLANCO SOUTO

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido"
No caso particular dos teneos de referencia detectouse un lalor...L ^ 
agrícola que motiva a protección dos mesmos. AUN IA U t GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de

Por todo isto non é posible acepta-la alegación. Política Territoriaí, Optas Públicas e Transportes

de data Ü 8 NüV. 2007

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.108 ... & REI «I,
JOSÉ MARÍA ANTELO SOUTO

O xefeldo servizo de Panificación Urbanística

CONTESTACIÓN (Acéptase a primeira alegación.
,Con respecto á segunda alegación, o Equipo Redactor entende que 
os terreos obxecto de alegación non son susceptibles de 
clasificación como núcleo rural ao encontrarse nunha zona sobre a 
que é preciso establecer un réxime de protección en base aos seus 
valores inherentes, que se puxeron de manifestó no traballo de 
información urbanística e no estudio do medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
polígona! paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la súa segunda alegación.

Dedro Paulo Gómez Rielo

N® REXISTRO 1.109 1

ALEGANTE DOLORES VEIGA CASTRO

CONTESTACIÓN [Acéptase a alegación.
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL PE ZAS

N® REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.110

FELISA MOREIRA ESPASANDÍN

O traballo de identificación e delimitación de restos arqueolóxicos 
oontido no documento de Plan Xeral foi elaborado e analizado por 
profesionais competentes na materia e corita coa supervisión e 
aprobación da Conselleria de Cultura.
Tralo estudio levado a cabo, conflrmouse que os terreos obxecto de 
alegación, atópanse afectados por un elemento do patrimonio 
arqueolóxico, o que levou Inexorablemente á súa consideración no 
Plan Xeral.
Por todo isto considérase que non é posible acepta-la alegación.

N° REXISTRO 1.111

ALEGANTE iGUMERSINDA MARTÍNEZ OREIRO

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.112

DOLORES FARIÑA PEREIRA

CONTESTACIÓN (Acéptase a alegación

XUim^E GALICIA

Aprobado d^nilivaiiEE¿ por Orde da Conselleira de 
jolito Territorial, Obras IPúblicas e Transportes

r
de data 0 8 SOV. 2007

¡cactón Urbanística

T^Suto Gómez Rielo

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.113

JOSÉ LAGO ANTELO

CONTESTACIÓN ÍAcéptanse as alegacións

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.114

M* TERESA BAÑA RIEIRO

O traballo de Identificación e delimitación de restos arqueolóxicos 
contido no documento de Plan Xeral foi elaborado e analizado por 
profesionais competentes na materia e conta coa supervisión e 
aprobación da Conselleria de Cultura.
Tralo estudio levado a cabo, confirmouse que os teneos obxecto de 
alegación, atópanse afectados por un elemento do patrimonio 
arqueolóxico, o que levou Inexorablemente á súa consideración no 
Plan Xeral.
Por todo isto considérase que non é posible acepta-la alegación.

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN
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XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Consecra de

ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.116

FRANCISCO BLANCO REY ^ data u 8 MüV. 2007
Acé rítase a aleaación
L-— ------------------------------—---------------------- —■■—A 0 xete do s ;rvi;o (fe Planifirarir

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.117

ABEL PARDIÑAS OTERO

vSro h’áuto Gómez Rielo

CONTESTACIÓN O Plan Xeral establece a delimitación de núcleo rural baseándose na 
definición legal que establece o artigo 13 da Lei 9/2002.
Por outra parte, seguindo os principios de racionalidade e 
considerando que Vilachán se atopa nun contexto agrícola, rodeado 
de térras de alto valor produtivo, a zona de expansión proposta 
axústase a uns mínimos razoables.
En atención á alegación cabe contesta-lo seguinte para cada parcela: 
lA parcela n° 279 inclúese, en parte, dentro da zona de expansión de 
núcleo.
A parcela n° 38 queda excluida da delimitación ao considerar que 
debe ser obxecto de protección.
A parcela n° 273 queda incluida en parte pois, tal e como se expón 
na Memoria Xustificativa do Plan, as parcelas que teñen un fondo 
excesivo (esta ten 80 metros) son cortadas pola liña delimitadora.
A parcela n° 443 non se inclúe na zona solicitada pois xa se encontra 
incluida unha boa parte da mesma na zona interior do núcleo

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.118

M® JOSEFA RAMA RELLA'N

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
¡manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
“Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido”.
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
patrimonial que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación

N® REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.119

ÁNGELA MIRANDA SOUTO

¡Acéptase a alegación pero inclúese a parcela dentro do Solo de 
¡Núcleo Rural de Expansión. 

ni-:

üC /
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N* REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.120

ALICIA GRILLE GONZÁLEZ

O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores Inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de Información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.

N" REXISTRO 1121

ALEGANTE ¡ALFREDO MAC El RAS LEMA

CONTESTACIÓN O trazado da rúa prevista no ámbito AR-SU-B4 obedece a motivos 
de deseño urbano de interese público. Por razóns técnicas, a 
directriz da nova rúa debe convencer eos elxes das outras dúas rúas 
existentes, producfndose un cruce de rúas axeitado.
No entanto o anterior, o trazado da rúa foi desprazado lixeiramente á 
dereita, polo que se considera a alegación aceptada parcg

N® REXISTRO 

ALEGANTE

DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territonaí, Obras Públicas e Transportes

1.122

PERFECTO PAZOS VIDAL de data 0 8 NUV. 2007
CONTESTACIÓN ¡Acéptase a alegación.

ición Urbanística

éaro Paulo Gómez Rielo

■j en
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.123

MANUELA VIDAL POSE

CONTESTACIÓN CONTESTACIÓN A 1* ALEGACIÓN:
O Equipo Redactor entende que os teneos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores Inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.

CONTESTACIÓN A 2" ALEGACIÓN: 
|No é posible acepta-la alegación

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orete da Conselleira de
Política Tfirritnrial, Obras Páticas e Transportes

de data fl fl Ni¡y [ 2QQ7

0 xefe do servizo de Planificación Urbanística

N" REXISTRO 1.124 

ALEGANTE IMANUELA VIDAL POSE

CONTESTACIÓN Acéptanse as alegacións.

N" REXISTRO 1.142

ALEGANTE MANUEL TRIGO GARCIA

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N“ REXISTRO 

ALEGANTE

1.143

JOSÉ TRIGO AROSA

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

EL I /.•

P!r,<
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N“ REXISTRO 

ALEGANTE

1.144_________________

MARÍA SUSANA CASTRO GARCIA

CONTESTACIÓN Acéptase a primeíra alegación.
Con respecto á segunda alegación, o Equipo Redactor entende que 
os terreos obxecto de alegación non son susceptibles de 
clasificación como núcleo rural ao encontrarse nunha zona sobre a 
que é preciso establecer un réxime de protección en base aos seus 
valores inherentes, que se puxeron de manifestó no traballo de 
información urbanística e no estudio do medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.________

N* REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.145

ENRIQUE FERNÁNDEZ LÓPEZ

A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentalizada no contido normativo do Plan Xeral mediante as 
ordenanzas de zona. Estas foron asignadas considerando a análise 
da información urbanística, exposta na Memoria do Plan, o que 
permite para cada área ou zona establecer uns condicionantes 
urbanísticos en relación a diversos aspectos como a tlpoloxía 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. Todo isto, 
seguindo o criterio básico de adaptación e integración á estrutura 
urbana preexistente.
Por todo isto, non existen motivos que xustifiquen un cambio ñas 
condicións urbanísticas nos terreos obxecto da alegación 

N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.146

OVIDIO GARCÍA VILLAR 

Acéptanse as alegacións

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Consecra de 
Política Territorial. Obras Públicas e Transportes

de data' 0 8 t*ÜV. 2007
o xefe do servizo de Piarcón Urbanística

& .

o^gfopBtífoGóivez Rielo

Zas, a i
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL PE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 1.147 

ALEGANTE JOSÉ JUAN ANDRADE SOUTO

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido". XMKíTA nt r*Ai
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valorIM Ufc GALICIA 
agrícola que motiva a proteoción dos mesmos. Aprobado defir idamente nnr Orín Hg ■ ,
Por todo isto non é posible .c.pl-la MegacMn._______ Política TemJ,i Obras Públicas e Transportes”

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.148

JOSÉ LUIS LEMA SENANDE

CON RESPECTO Á 1* ALEGACIÓN 
A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano 
obedece a motivos discrecional, se non que constitúe un acto 
reglamentado cuxas condicións está definidas na lexlslación 
urbanística (artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia).
A parcela Identificada na alegación non encaixa na definición de Solo 
Urbano ao se atopar desligada da malla urbana existente, asi como 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraestruturas e 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación.

CON RESPECTO Á 2a ALEGACIÓN
¡Desestímase a alegación ao considerar que a parcela responde aos 
criterios de clasificación de Solo Urbano Non Consilidado.

icacíón UrbanisNca

'sitio Gómez Rielo

N° REXISTRO 1.149

ALEGANTE lüOSÉ RAMA RELLÁN

CONTESTACIÓN Con respecto a primeira alegación, 0 Equipo Redactor entende que 
os terreos obxecto de alegación non son susceptibles de 
clasificación como núcleo rural ao encontrarse nunha zona sobre a 
que é preciso establecer un réxime de protección en base aos seus 
valores inherentes, que se puxeron de manifestó no traballo de 
información urbanística e no estudio do medio rural. o
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o , 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do" 
medio rural de Galicia, establece textualmente: L
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liñar 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como se 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la primeira alegación.
Acéptase a segunda alegación pero inclúese a parcela dentro do 
Solo de Núcleo Rural de Expansión.

I. ’.n-
Plan

■ : T- 3l,
' f'or 
.■ en 

2007.

■f 2007
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL PE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N° REX1STRO 

ALEGANTE

1.150

RUFINA ESPASANDlN LÓPEZ

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxlme de 
protección en base aos seus valores Inherentes, que se puxeron de 
manifestó no trabado de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Leí 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrlclón do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexldo".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.

N° REXI3TR0 1.151 

ALEGANTE CARMEN VARELA GARCÍA

CONTESTACIÓN Con respecto á prímelra alegación, o Equipo Redactor entende que 
os terreos obxecto de alegación non son susceptibles de 
clasificación como núcleo rural ao encontrarse nunha zona sobre a 
que é preciso establecer un réxime de protección en base aos seus 
valores Inherentes, que se puxeron de manifestó no traballo de 
información urbanística e no estudio do medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Leí 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo Isto non é posible acepta-la súa prímelra alegación.

O traballo de identificación e delimitación de restos arqueolóxicos 
contido no documento de Plan Xeral foi elaborado e analizado por 
profes ¡o na is competentes na materia e conta coa supervisión e 
aprobación da Consellería de Cultura.
Tralo estudio levado a cabo, conflrmouse que os terreos obxecto da 
segunda alegación, atópanse afectados por un elemento do 
patrimonio arqueolóxlco, o que levou inexorablemente á súa 
consideración no Plan Xeral.
Por todo isto considérase que non é posible acepta-la súa segunda 
alegación.

- ■1 sn

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de dala ü 8 NÜV. 2007
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N° REXISTRO 1.152 

ALEGANTE JOSÉ GARRIDO GARRIDO

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunba zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de Información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Leí 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscñción do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexldo".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.________ _________

N° REXISTRO 1.153 

ALEGANTE EVARISTO MARTÍNEZ OREIRO

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscñción do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexldo".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.__________________

N° REXISTRO 1.154 

ALEGANTE LUIS MATA GIL

CONTESTACIÓN Conforme aos criterios de clasificación do solo expostos na Memoria 
Xustificativa do Plan, o Equipo Redactor considera que o núcleo non 
debe expandirse cara unha zona non axeitada para a construción 
dunha edificación como á o caso que nos ocupa, caracterizado pola 
existencia dun leito e a súa zona de afección que é preciso respectar. 
É por isto que non é posible acepta-la alegación.__________ _____

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conseüeira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data 0 8 NUV, 2007
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O xefe do servizo de Planificación Urbanística
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N* REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N® REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN [o Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
ison susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido”.
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conseileira de 

-Eciííioa^efBíerótrOtjras Públicas e Transportes
=f===

de data 0 8^UV, 2007
^^Ty^fedo^ervizo dePÍ^cacíón Urbanística

sarü Hauto Gómez Rielo
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N® REXISTRO 11.157 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN lAcéptanse as alegacións

IJOSÉ PARDIÑAS OTERO
ESTHER PARDIÑAS ANTELO 
ELISA ANTELO LEMA

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.158

JUAN LEIS LOIS

Acéptase a alegación
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.159

FLORINDA RIVEIRO LOIS

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscñción do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación. 

N* REXISTRO 1.160 

ALEGANTE Ma JOSEFA LÓPEZ RAMA

CONTESTACIÓN Con respecto a primeira parte da alegación, Débese aclarar que o 
traballo de identificación de elementos do patrimonio foi elaborado e 
analizado por profesional competentes na materia e conta coa 
supervisión e aprobación da Conselleria de Cultura.
A área de protección delimitouse por un elemento de peche, 
independentemente da súa titularidade, cousa que é irrelevante na 
cuestión de fondo.
É por isto que se desestima esta parte da alegación.

Con respecto a segunda parte da alegación, o Equipo Redactor 
entende que os terreos obxecto de alegación non son susceptibles 
de clasificación como núcleo rural ao encontrarse nunha zona sobre 
a que é preciso establecer un réxime de protección en base aos 
seus valores inherentes, que se puxeron de manifestó no traballo de 
información urbanística e no estudio do medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible aceptar esta parte da alegación.

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orete da Conselleira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data 0 8 KUV. 2007

O xefe do seruizo de Plaruiicación Urbanística

Gómez Rielo
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N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACION

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N“ REXISTRO

1.161

ESTRELLA RIVEIRO LOIS

CONTESTACIÓN AS ALEGACIÓNS 1 E 2:
Acópase a alegación

CONTESTACIÓN A ALEGACIÓN 3 
Desestímase a alegación

CONTESTACIÓN A ALEGACIÓN 4
O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
“Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido”.
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación________^_______

XUNTA DE GALICIA

1.162

Aprobado definitivamente POr Orde da Consecra de 
PoliticaTerritorial, Ohr,^ Públicas e Transportes

PILAR DIAS BERMÚDEZ de data
Acéptase a alegación

1.163

u xefe d0 3ervi20 ds Panificación Urbanística

PeaFoPáuk) Gómez Rielo

ALEGANTE CLAUDINA RAMA FERREIRO

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
patrimonial que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación. 

Dujo
r.
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N” REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.164

MARCELINO RAMA RELLAN

O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
patrimonial que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación

N° REXISTRO 1.1,165

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definilivamente por Orde * Conselleira de

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

Politica Territorial, Obre s Públicas e Transportes
MARCIAL SANTOS VILLAR

Acéptase a alegación pero inclúese a parcela dentrt^So^íáííb deO 8 ftUV. 2007
Núcleo Rural de Expansión.

ff A 0 do servizo de Planificación Urbanística

N“ REXISTRO 

ALEGANTE

1.166 'Pe '1ro Paulo Gómez Rielo

JOSÉ VARELA LEMA ____ i

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación. Zl

N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.167

ALEJANDRO DESIDERIO ROJO RIAL

CONTESTACIÓN A Inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos discreción ais, se non que constitúe un acto 
regulamentado cuxas condicións está definidas na lexislación 
urbanística (artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia).
A parcela identificada na alegación non encaixa na definición de Solo 
Urbano ao se atopar desligada da malla urbana existente, así como 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das ¡nfraestruturas e 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación_______

N* REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.168
DU '

JOSÉ FERREIRO BAÑA C

Acéptase a alegación

Zas, a -;o .-
EL ívK.
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N" REXISTRO 

ALEOANTE 

CONTESTACION

1,169

MARCIAL LÓPEZ GARRIDO

Acéptase a alegación.

N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.170

(SEGUNDO VARELA MARTINEZ

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.
TUNTA DE GALICIA
in ------

CONTESTACIÓN As parcelas obxecto de alegación constitúen no seu conxunto un 
ámbito de Solo Urbano vacante susceptible de ordenación. A súa 
clasificación como Solo Urbano Non Consolidado baséase nos 
motivos expostos no artigo 12 b) da Lei 9/2002, en concreto:
* por constituir terreos onde é necesaria a obtención de dotacións 
públicas con distribución equitativa de beneficios e cargas.
* por constituir terreos sobre os que o Plan Xeral prevé un ha 
ordenación substancialmente diferentes da realmente existente.

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.173

(JOSÉ ESPASANDÍN veloso

A Inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos discrecionals, se non que constitúe un acto 
regulamentado cuxas condicións está definidas na lexislación 
urbanística (artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia).
As parcelas identificadas na alegación non encalxan na definición 
de Solo Urbano ao se atopar desligadas da malla urbana existente. 
Polo tanto no é posible acepta-la alegación.

N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

ñ N

SGL
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ND REXISTRO 

ALEGANTE

1.175

HERMOSINDA CAAMAÑO CALO

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N® REXISTRO 

ALEGANTE

[1.176_______ " _______

ROGELIO MARTÍNEZ CANCELA

CONTESTACIÓN Como parte Integrante das determinacións do Plan Xeral, figura a 
urbanización dos terreos do sector residencial Sector R-B1, cuxa 
finalidade está expresamente xustificada no documento da Memoria 
do Plan.
O alegante non expón na súa alegación motivo algún que invite a 
reconsidera-las previsións do planeamento. Por todo o cal, non se 
pode acepta-la alegación. 

N® REXISTRO 11.177 

ALEGANTE PILAR CARMEN ESPASANDiN BAÑA

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N® REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

OUNm DE GALICIA
.Aprobado definitivamente por Orete da Conselleira de
Polilica Territorial, Obras Públicas e Transportes

i

de datai fl 8 HüV. 2007

O xefe do servizo de Planificación Urbanística

1.182 i raí
JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ RAMA

tro Paulo Gómez Rielo

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.183

JESÚS MOURELLE AMIGO

O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido'.
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.

“ OU i r~

StíL. J, .
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N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

blanca flor pazos lois

¡EDUARDO ANTELO MARTINEZ

CONSTANTINO ARIAS GARCÍA

1.186

1.185

1.184

Desestímase a alegación en canto á pretensión de modificar ou 
suprimidlo espazo destinado a zona verde, xa que non responde ao 
Griterío básico de ordenación aceptado.
A vivenda actual poderase manter dentro da ordenación, sempre e 
cando se respecten os condicionantes de deseño de via e espazo 
libre marcado dende o Plan Xeral.

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos discrecionaís, se non que constitúe un acto 
reglamentado cuxas condicións está definidas na lexislación 
urbanística (artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia).
A parcela Identificada na alegación non encaixa na definición de Solo 
Urbano ao se atopar desligada da malla urbana existente, asi como 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraestruturas e 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación 

O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
patrimonial que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación______________

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial. Obras Públicas e Transportes

T
de data 0 8 NÜ«. 2007

O xefe do servizo de Planificación Urbanística

’mtío Gómez Rielo

FJ ; .
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N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N" REXISTRO ;1.188

ALEGANTE IconcepciOn Vázquez lavan de ira

CONTESTACIÓN A necesidade de amplia-lo cemiterio actual de Lamas obriga ao Plan 
Xeral a realiza-la oportuna reserva de solo.
A presenza dun pequeño canle asi como a existencia de terreos 
húmidos ñas ¡nmediacións do cruceiro desaconsella a elección do 
enclave cara a o sur. Así as cousas, preséntase como única opción a 
reserva de solo en contacto co lindeiro leste do actual cemiterio.
Por todo isto, desestimase a alegación. 

1.189N° REXISTRO I
ALEGANTE [MANUEL LOURIDO HERMIDA

I-
CONTESTACIÓN Acéptase a alegación

N" REXISTRO 11.190

ALEGANTE [MANUEL LOURIDO HERMIDA

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación

■ ymuduu ueiimtivaiyente por Orde da Conselleira de 
Públicas e Transportes

NÜV. 2007— 1___________________ I

O xefe do swwo de PjggiEcación Urbanística

Gómez Rielo

N" REXISTRO 

ALEOANTE 

CONTESTACIÓN

1.191

SANTIAGO POSE CASTIÑEIRA

Conforme aos criterios de clasificación do solo expostos na Memoria 
Xustlflcativa do Plan, o Equipo Redactor considera que o núcleo non 
debe expandirse cara unha zona non axeitada para a construción 
dunha edificación como é o caso que nos ocupa, caracterizado pola 
existencia dun leito e a súa zona de afección que é preciso respectar. 
É por Isto que non é posible acepta-la alegación.

d! i. r-
c.
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N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACION

1.192

ALFREDO CASTIÑEIRA CASTRO

Os terreos obxecto de alegación non reúnen os requisitos 
legalmente establecidos para ser considerados como solo de núcleo 
rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Leí 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por unha 
liña poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos ós que se fai referencia, comprobouse 
que estes atópanse a unha distancia superior ós 200 metros do 
núcleo existente.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación

N” REXISTRO 

ALEGANTE

1.193

(PERFECTO MARTÍNEZ MIRA

CONTESTACIÓN

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

Mediante a delimitación deste sector de Solo Urbanizable se 
pretende normalizar unha situación deficitaria en tódalas súas fases: 
de pianeamento, de urbanización, lioenzas de edificación, etc, ^ 
xurdida de forma espontánea e sen control. Preténdese, polo tantU N 
reconducir unha situación xa iniciada (a edificación) doi 
mecanismos de ordenación e xestión do solo que permjt&n-a x„ .. 7 legalización e posta en orden do existente. ™t,Fa Tem^r,a
é por isto que se desestima a alegación.

TA DE GALICIA
Mfifefinitvamente por Orífe rfa Conselleira de 

, Obras Públicas e Transportes

1.194

OBDULIA CASTRO FARIÑA

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos discrecionais, se non que constitúe un acto 
regulamentado cuxas condicións está definidas na lexislación 
urbanística (artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia).
A parcela identificada na alegación non encaixa na definición de Solo 
Uribano ao se atopar desligada da malla urbana existente, así como 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraestruturas e 
redes de servizos público.
Conforme á Orde de 5 de marzo de 2007 e a Orde de 7 de setembro 
de 2007 sobre a aprobación definitiva do P.X.O.M., os terreos 
obxecto de alegación deben clasificarse de solo rústico.
Polo tanto, non é posible acepta-ia alegación

Planificación Urbanística

’sdro Pauto Gómez Rielo

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.195

JULIO ESPASANDlN BUSTO

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.
! !r- -

C ■ :■ ■■■
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N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.196

AUREA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

Os terreos obxecto de alegación non reúnen os requisitos 
legalmente establecidos para ser considerados como solo de núcleo 
rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por unha 
liña poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos ós que se tai referencia, comprobouse 
que estes atópanse a unha distancia superior ós 200 metros do 
núcleo existente.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.197

Imercedes velo moreira

CONTESTACIÓN Os terreos obxecto de alegación non reúnen os requisitos 
legalmente establecidos para ser considerados como solo de núcleo 
rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Leí 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por unha 
liña poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos ós que se fai referencia, comprobouse 
que estes atópanse a unha distancia superior ós 200 metros do 
núcleo existente.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación_____________ ___

XUNTA DE GALICIA

N” REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N* REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.198

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial, Obras públicas e Transportes

MARÍA DIVINA SILVARIÑO LAGE

Acéptase a alegación.
2007

2\ O xefe do servizo de Planificación Urbanística

1.199 JPedfiTPáúb Gómez Rielo

FRANCISCO LANDEIRA AMADO

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos discrecional, se non que constitúe un acto 
regulamentado cuxas condicións está definidas na lexislación 
urbanística (artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia).
A parcela identificada na alegación non encaixa na definición de Solo 
Urbano ao se atopar desligada da malla urbana existente, así coFrW í 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraestruturqs e 
redes de servizos público. f
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación ____________ ~.

se:.

Zas.
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N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.200

AURORA VIDAL POSE

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N* REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.201

RAMON PAZOS VIDAL

Acéptase a alegación

Acéptase a alegación.

XUNTA DE GALICIA
•Aprobado definílivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

1.202 ” de data 0 8 NUV. 200/
MANUEL REY CASTRO

’̂ auto Gómez Rielo

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.203

¡AURORA FELISA FRAGA MARIÑO

CONTESTACIÓN A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentalizada no contido normativo do Plan Xeral mediante as 
ordenanzas de zona. Estas foron asignadas considerando a análise 
da información urbanística, exposta na Memoria do Plan, o que 
permite para cada área ou zona establecer uns condicionantes 
urbanísticos en relación a diversos aspectos como a tipoloxia 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. Todo isto, 
seguindo o criterio básico de adaptación e integración á estrutura 
urbana preexistente.
Por todo isto, non existen motivos que xustifiquen un cambio ñas 
condicións urbanísticas nos terreos obxecto da alegación

N® REXISTRO ¡1.204 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

D'l ■' 
r 
f:

M“ ELENA POSSE FRAGA

A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentalizada no contido normativo do Plan Xeral mediante as 
ordenanzas de zona. Estas foron asignadas considerando a análise 
da información urbanística, exposta na Memoria do Pian, o que 
permite para cada área ou zona establecer uns condicionantes 
urbanísticos en relación a diversos aspectos como a tipoloxia 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. Todo isto, 
seguindo o criterio básico de adaptación e integración á estrutura 
urbana preexistente.
Por todo isto, non existen motivos que xustifiquen un cambio ñas 
condicións urbanísticas nos terreos obxecto da alegación
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.205
XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO BLANCO BLANCO
Aprobado definito lente por Orde da Conselleira de
Política Territorial,.Obras Públicas e Transportes

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N® REXISTRO 1.206

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

MARÍA FILOMENA VARELA SUÁREZ

icación Uífcanisfica

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos dlscreclonaís, se non que constitúe un acto 
reglamentado cuxas condicións está definidas na lexislación 
urbanística (artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia).
A parcela identificada na alegación non encaixa na definición de Solo 
Urbano ao se atopar desligada da malla urbana existente, asi como 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraeslruturas e 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación____________________

Gómez Rielo

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.207

¡JOSÉ MANUEL VARELA SUÁREZI___________________________________________
CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 

son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
¡agrícola que motiva a protección dos mesmos.
¡Por todo isto non é posible acepta-la alegación. 

N® REXISTRO 1.208

ALEGANTE MARÍA SAGRARIO VAREA SUÁREZ

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.209

MANUEL ROJO REY

Conforme aos criterios de delimitación de núcleo rural e da súa zona 
de expansión establecidos e expostos na Memoria Xustificativa do 
Pian, asi como ás indicacións realizadas sobre este asunto por parte 
da Dirección Xeral de Urbanismo no seu informe ó Plan Xeral, os 
núcleos rurais non deben expandirse de forma lineal a ambas 
marxes das estradas de carácter principal. YllhTA nc /-* *
É por isto que non é posible acepta-la alegación __________ AUjV IA üfc GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.210

JESÚS POSE LÓPEZ
de data b 8 NÜV.

Conforme aos criterios de delimitación de núcleo rural, 
de expansión establecidos e expostos na Memoria Xuí 
Plan, asi como ás indicacións realizadas sobre este a: 
da Dirección Xeral de Urbanismo no seu informe ó Plan 
núcleos rurais non deben expandirse de forma lineal a ambas 
marxes das estradas de carácter principal. 
é por isto que non é posible acepta-la alegación_________

2007

pítete do servizo de FMcación Urbanística

3e3ro "Pauto Gómez Rielo

N® REXISTRO

ALEGANTE

CONTESTACIÓN |o Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao encontrarse 
nunha zona sobre a que á preciso establecer un réxime de 
protección en base aos seus valores inherentes, que se puxeron de 
manifestó no traballo de información urbanística e no estudio do 
medio rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente;
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscrición do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis da mesma sen que, en ningún caso, 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido".
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación ________

1.211

CELIA CUNDÍNS VELO

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.212

EVARISTO SOUTO GONZÁLEZ 

Acéptase a alegación.

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.213

OBDULIA MALLÓN SUÁREZ

Acéptase a alegación.
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.214

LUCINDA SUAREZ CORZÓN

CONTESTACION Acéptase a alegación.

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

¡1215 ___  _____

MARÍA SUÁREZ CORZÓN 

Acéptase a alegación.

1.216

¡JOSÉ ANDRADE ESPASANDiN

Aceptase a alegación.

XUNTA-pE GALICIA
Aprobado definitivamarite por Orde da Conselleira de
Polílica Territorial, Obras Públicas e TransDortes

I
de data— Q g ^yv, 2007

/g ¡Q| Oo sUizo de Plarjifcaciún Urbanística

éaro Hdulo Gómez Rielo

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.217

EMILIO ANTONIO LEAL

A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentalizada no contido normativo do Plan Xeral mediante as 
ordenanzas de zona. Estas foron asignadas considerando a análise 
da Información urbanística, exposta na Memoria do Plan, o que 
permite para cada área ou zona establecer uns condicionantes 
urbanísticos en relación a diversos aspectos como a tipoloxia 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. Todo isto, 
seguindo o criterio básico de adaptación e integración á estrutura 
urbana preexistente.
Por todo isto, non existen motivos que xustifiquen un cambio ñas 
condicións urbanísticas nos terreos obxecto da alegación _____

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

¡1.218

SERAFIN DOMINGUEZ PASTORIZA

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos discredonais, se non que constltúe un acto 
reglamentado cuxas condicións está definidas na lexislacíón 
urbanística (artigo 11 da Leí 9/2002 de ordenación urbanística e 
protecdón do medio rural de Galida).
A parcela identificada na alegación non encaixa na definición de Solo 
Urbano ao se atopar desligada da malla urbana existente, así como 
en situación defidtarla en cuestión de dotadón das ¡nfraestmturas e 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible aoepta-ia alegación 
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