
ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.219

MANUEL GÁNDARA MARTINEZ

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

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

ND REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.220

JOSÉ CANAY REY

uc ALICIA
Apeado definiente por Orde da Conseileira de 
Polifca Territorial. O ras Públicas eTr^S

Acéptase a alegación.

de data Q g ^^

1.221

ISIDORO ESPASANDÍN MOREIRA

oseivizo de Píartücacfón Urbanística

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos discrecionais, se non que constítúe un acto 
regula menta do cu xas 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 enea ¡xa 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

sSro HauJo Gómez Rielo

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.222

Ma FLORINDA FERREIRO BOUZAS

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, 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

1.223

JULIA CARMEN FERREIRO BOUZAS

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 q - ¡ ; r 
urbanística (artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística ej- 
protección do medio rural de Galicia). .
A parcela identificada na alegación non encaixa na definición deSolo 
Urbano ao se atopar desligada da malla urbana existente, así c&fto 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das ¡nfraestrutursetao 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación________________ _
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N* REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.224

PILAR FERREIRO BOUZAS

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

No REXISTRO 

ALEGANTE

1.229

EVARISTO MIRANDA AMADO

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

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

de data 0 8 NÜV. 2007
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N" REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.230

ELISA POSE COTELO
EMILIO MATA GARCÍA
ESPERANZA MATA GARCÍA
PAULINO FERREIRO MATA
LUCINDA MATA RIAL
MANUEL GAVÍN RIAL
ABEL FACAL LEMA
FRANCISCO PARDIÑAS MIRANDA
JOSÉ MANUEL ESPASADÍN FERNANDEZ
JULIO ABELENDA CASTIÑEIRA
MANUEL MATA PÉREZ
JESUS FACAL ESMORÍS
MANUEL VAZQUEZ CALO
JOSE M® MATO RODRÍGUEZ
JESÚS MATA SUÁREZ
DULZURA RIAL LEMA
CARMEN RIAL LEMA
HERMINDA RIAL POSE

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 teneos delimitados por unha 
liña poligonal paralela á de clrcunscrición 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 teneos ós que se fai referencia, comprobouse 
que estes atópanse a unha distancia superior ós 200 metros do 
núcleo existente.
Conforme aos criterios de delimitación de núcleo rural e da súa zona 
de expansión establecidos e expostos na Memoria Xustificativa do 
Plan, así como ás índicacións 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.

Por todo isto non é posible acepta-la alegación

XUNTjA DE GALICIA
mente por Orde da Conseífeira de 

Obras Públicas e Transportes
Aprobado definitivpi 
Política Territorial,

wro Paulo Gómez Rielo

Hc REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.231

ADELIA ARGENTINA LORENZO ROJO

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 S/2002 de ordenación urbanística a protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por unha 
lina 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, comprabpuse 
que estes atópanse a unha distancia superior ós 200 metro^do 
núcleo existente. ^ ,
Por todo isto non é posible acepta-la alegación---------------- ----- .-------------- --- ■---------  -------------------------------------- -------------------

se:

Zas, n ';
Eí. Si

P

■>r
Gil

.■JC7
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N# REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.232

JULIO ESPASANDÍN BUSTO

Acéptase a alegación parcialmente ao considerar que non tódolos 
terreos sobre os que se solicita a incursión en núcleo rural cumpren 
as condicións legáis e de racionalidade no uso do solo.
A parcela alongada e afastada do núcleo non pode incluirse na 
delimitación ao estar situada a unha distancia excesiva respecto ao 
asenta mentó.
A zona próxima á igrexa e cemiterio atópase afectada pola 
separación obligatoria de 50 metros entre os novos cem¡teríos e as 
vivendas que se pretendan construir, polo que constitúe unha zona
inviable para a expansión do núcleo. XLlKlTA DE GALICIA
Ampliase a zona de expansión de núcleo na parte da parcela qOiría * n 
fronte á pista de Forcadenia._____________ ________ Aprobado definitivamente por Orde da Conselteira de

Política Territorial, Obras Públicas e Transportesr
1.233

de data

RAMÓN LORENZO ROJO

Os terreos obxecto de alegación non reúnen os requisü 
legalmente establecidos para ser considerados como sol 
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 aoepta-la alegación

¡cacíón Urbanística

’aúio Gómez Rielo

N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.234______________ ____

[JOSÉ PARDIÑAS LORENZO

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 Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos teneos 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 teneos 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
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N® REXISTRO 1.235 

ALEGANTE RAMÓN TAIBO GERPE

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 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, comprobouse 
que estes atópanse a unha distancia superior ós 200 metros do
núcleo existente. XUNTA DE GALICIA
por todo isto non 6 posible acepta-iajiegación def¡n¡ttvarJente por Orde da Conselleira de

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.236 de data O NÜV. 2007
CELESTINO BLANCO SOLlS

Acéptase a alegación {§ * * * +¿+
w •I* I .$/

o xefedo servizode Planificación Urbanística

¿eamVauío Gómez Rielo

N" REXISTRO 1.237 

ALEGANTE JOSÉ VIEIRA JUAN

CONTESTACIÓN A casa de Labarta Pose atópase enclavada nunha finca de valor 
ambiental que integra elementos de valor, como o pombal, o hórreo, 
as árbores, etc., reforzando asi o valor do conxunto.
Non existen motivos que xustifiquen un cambio na ordenación 
prevista, e por isto non é posible acepta-la alegación.

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.238

¡MARIA ISABEL SUÁREZ GRILLE

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.239

JOSÉ SUÁREZ GRILLE

O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non 
poden ser clasificados de núcleo rural ao encontrarse afectados por 
unha liña aérea de alta tensión e, polo tanto, é necesario establecer 
un réxime de protección especial conforme o disposto no artigo 
32.2.C) da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia. l-';'
Por isto non é posible acepta-la alegación. C

fi

r-1

Zas, f] i " r-
EL Sh;
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL PE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.240 XtJNTA DIE GALICIA
CONSTANTINO GONZÁLEZ LAGE

| Desestimase a alegación

Aprobado definitiva mente por Orde da Conselleira de 
Política TerntoffeHDbras Públicas e Transportes

de data 0 8 HüV. 2007

1.241 twnr

JOSÉ MANUEL FEAL TENREIRO  -

ó-*efe do sewo de Planificación Urbanística

O trazado da nía prevista no ámbito AR-SU-B5 obedece aun motivo 
de interese público que non é outro que mellora-la acceslbílidade ás 
dotación públicas, en especial ao Centro de Saúde.
Por outra parte, o trazado alternativo proposto na alegación 
atoparíase coa Rúa Campo do Rollo nun punto Inadecuado dende o 
punto de vista topográfico, xa que Implicarla realizar un gran 
desmonte de terreo rochoso, alterando negativamente a ¡maxe e 
percepción do espazo libre onde se atopa o lavadoíro público.
Por isto, desestimase a alegación.

5"
Gómez Rielo

N’ REXISTRO 1.242

ALEGANTE JOSEFINA MARTÍNEZ AMIGO

CONTESTACIÓN Os teneos 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 temeos 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 

CONTESTACIÓN

[1.243_______________________

JOSÉ MARIA SONEIRA ANDREA

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 casen ; - 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido". f
No caso particular dos terreos ós que se fai referencia, comprobpuse 
que estes atópanse a unha distancia superior ós 200 metros do^' 
núcleo existente. a‘
Por todo isto non é posible acepta-la alegación sei.j.

Zas, r¡ 
EL.
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.244 XUNTA DE GALICIA
EDUARDO MANUEL LEMA SENANDE Aprobado deflff tivamente por Orde da Conselleira de

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes
A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos discrecionais, se non que constitúe un apto 
regulamentado cuxas condicións está definidas na lexislacisR data 
urbanística (artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbanisj 
protección do medio rural de Galicia).
A parcela identificada na alegación non encaixa na defii 
Urbano ao se atopar desligada da malla urbana existe: 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infi 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible aoepta-ia alegación

0 8 NUV. 2007

O xefe do serviio de Planificación Urbanística

’aúlo Gómez Rielo

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.245

CARMEN GLORIA RAMA DOMÍNGUEZ

A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentalizada no oontido 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 tipoíoxía 
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

1.246
GLORIA LEMA RAMA~
MANUEL LEMA RAMA

A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentalizada no oontido 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 tipoíoxía 
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 1.247 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

ELIDA AMADO SUÁREZ

Acéptase a alegación pero ¡nclúese a parcela dentro do Splq cj£ , 
Núcleo Rural de Expansión. ___________ _________ J "} : " Kí

íl.\ : 
a?

Zas, a
EL

■ r-1'
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N* REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.248 ^tüfflTA DE GALICIA

M* PILAR TERNANDEZ VÁZQUEZ
Aprobado défmflivamente por Orde da Conselleira de 
Pntiiira Territorial. Obras Públicas e Transportes

Acéptase a primeira alegación.
Con respecto a segunda alegación, o Equipo Redactor entende qub 
os terreos obxecto de alegación non son susceptibles de (je data 
clasificación como núcleo rural ao encontrarse nunha zona sobre a| 
que é preciso establecer un réxime de protección en basi 
valores Inherentes, que se puxeron de manifestó no tral 
información urbanística e no estudio do medio rural, i 
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expa 
artigo 13.3 da Leí 9/2002 de ordenación urbanística e pn 
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 segunda alegación.________

0 8 KÜV. 2007
icacíón Urbanística

rfúio Gómez Rielo

N" REXISTRO 1.249

MESANTE IlLDA RUFINA VARELA GARCÍA

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_______________ __

N“ REXISTRO 

ALEGANTE

1.250_______________

Imarcial iglesias garcía

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.251 --------------------- O / ir» r
EVARISTO MIRANDA AMADO c

Acéptase a alegación.

i-i

,'0/
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N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.252_______________ ___ _______
MARÍA ÁNGELA LORENZO SUÁREZ”

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación. XUNTAllE GALICIA

N* REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

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

¡caciún Urbanística

■Patito Gómez Rielo

N® REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.254

CARMEN TOMÉ BLANCO

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 

CONTESTACIÓN

N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

L
f;

El Pipí

1.256

JOSÉ MOURELLE AMIGO
-set

Acéptase a alegación
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N° REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

N* REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.257

BRAULIO ASTRAY ROMERO 
MARIA TERESA ASTRAY LÓPEZ

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, asf como 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraestruturas e
redes de servizos público. XUNTA DE GALICIA
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación

Aprobado--defínftivamente por Orde da Conseileira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

1.258

BRAULIO ASTRAY ROMERO 
MARIA TERESA ASTRAY LÓPEZ

NLiV. 2007

lo serwo de Planificación Urbanística

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo i 
obedece a motivos discrecionais, se non que consfl 
regulamentado cuxas condicións está definidas na 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 

'i^MfSVaúio Gómez Rielo

N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.259

¡AMPARO BALBINA REY SENANDE

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, así como 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraestruturas e 
redes de servizos público.
Poto tanto, non é posible acepta-ia alegación_________

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.260
JOSÉ GONZÁLEZ CASTIÑEIRa’

Acéptase a alegación pero inclúese a parcela dentro dgBolerde - 
Núcleo Rural de Expansión.
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N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

s REXISTRO 

ALEGANTE

1.262 XUNTA DE GALICIA
MANUELA ÁNGELA TOMÉ CAAMAÑO
EMILIO TOMÉ PÉREZ
CARLOS ROMERO LAGE
JUAN FERNANDO DEL REGUEIRO CALO
MANUEL SANTOS SANTOS
JOSÉ MARIA TOMÉ CAAMAÑO
ANDRÉS SOLÍS AMIGO
ARTURO LAGE CAAMAÑO
MANUEL ESPERANTE TOMÉ

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

CONTESTACIÓN Os terreos obxecto de alegación non reúnen os n 
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, comprobouse 
que estes atópanse a unha distancia superior ós 200 metros do 
núcleo existente.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación

servizo de Planificación Ufbanistica

Gómez Rielo

N® REXISTRO [í .263 _________ ________

ALEGANTE ÍJUAN FERNANDO DEL REGUEIRO CALO

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN I]

1.264

MARINA BLANCO ROMAR

Acéptase a alegación.

N* REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.265
-------------------------m JO r-f. ro

M® AZUCENA CASTRO BLANCO C-.

Acéptase a alegación.

su: ..

Zas, r¡ -0
El ütl

E i 1 . 1 1 ~ Cj !.
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N° REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.266

JOSÉ MORAIS ENRIQUEZ 
AURELIO OOVAL FERNÁNDEZ

Os terreos obxecto de alegación non reúnen os requisitos 
legalmente establecidos para ser considerados oomo 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". XUNTA DE GALICIA 
No caso particular dos terreos ós que se fai referencia, pompropopse 1 ”
que estes atópanse a unha distancia superior ós 20ofWe9e%WDÍnitlvarr lente por Orde da Conselteira de 
núcleo existente. Política Territorial, Obras Publicas e Transportes
Por todo isto non é posible acepta-la alegación f" "

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.267

de data [) 8 NuV. 2007

Uxete io servizo Je Pjaciícactán Urbanística

MARfA BENEDICTA TOMÉ CAAMAÑO

que se[Conforme ós criterios de delimitación de solo de núclei
expoñen na Memoria Xustificativa, o núcleo rural esténdese 
seguindo o tramado viarlo que sirve de soporte e acceso ás futuras 
edíficacións. É por ¡sto que non se encontra sentido á ampliación das 
delimltacións outorgando máis fondo de parcela, xa que non se 
a pola en viario algún e non reverte ningún beneficio para o titular.
Por este motivo, as parcelas con un fondo excesivo, medido sempre 
perpendicular ó viario ó que da fronte, poden ser cortadas pola liña 
delimitadora do núcleo.

WWPatJlo Gómez Rielo

N# REXISTRO 

ALEGANTE

1.268__________

JOSÉ MIRA TURNES

CONTESTACIÓN A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedeoe 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, así como 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraestruturas e 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación

Zas, s i
EL S¡.r.¡
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N® REXISTRO 

ALEGANTE

|1.269 ~

RAMÓN MIÑONES COSTA

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 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 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-la alegación 

N® REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.270____________ ________ ________ ________ ________ |
MANUEL FONDO FARIÑA '

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 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 liria 
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

1.271

JOSEFA SUÁREZ PEREIRA

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación

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

de data Q 8 NüV. 2007

A 0 xefe do servizo de Purificación Urbanística 

'^móT’aúio^mez Rielo
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N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.272

MARIA DEL CARMEN ASTRAY LÓPEZ

A Carballeira de Baio constitúe un espazo libre representativo, de 
calidades ambientáis e culturáis e lugar de celebración de fes tas 
populares.
O Concello de Zas entende que este espazo, de clara vocación 
pública, debe formar parte do sistema de espazos libres e zonas 
verdes públicas ao obxecto de garantir un servizo e asistencia ao 
conxunto da poboación.
Neste sentido, o Plan Xeral, como instrumento de ordenación e 
planificación territorial debe asumi-la súa función e articula-lo 
conxunto de determinacións que fagan posible a obtención de solo 
para o destino proposto.
Neste caso os terreos,que por aplicación do artigo 32 da Lei 9/2002, 
son clasificados como Solo Rústico de Protección das Augas, se 
integran na área de reparto do Sector R-B2 de Solo Urbanizable, co 
correspondente aproveitamento urbanístico. 

N° REXISTRO 1.273 

ALEGANTE JOSÉ RIAL ROMERO

CONTESTACIÓN [Acéptase a alegación.

N® REXISTRO |1.274 

ALEGANTE MARÍA BLANCO REY

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación

N’ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

JCUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleíra de
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data (| 8 NUV. 2007

O xefe do serví! o de Planificación Urbanística

Acéptase a alegación, se ben se propón a cía 
urbano non consolidado

N® REXISTRO 

ALEGANTE

¡1.276

OBDULIA BLANCO REY

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 malta urbana existente, asi cgp|Oj 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraestruturas é 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación. 1
------------------— -------------------a,"

Zas. a !'
Fl S;
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N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.277

JULIA BLANCO REY

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

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.278

JUAN MANUEL BLANCO REY

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

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.279

FERNANDO BLANCO REY

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

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.280

TRINIDAD BLANCO REY

Acéptase a alegación, se ben se propón a clasificación de solo 
urbano non consolidado XUN'EA-DE GALICIA

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

ALEGANTE ROSA M* MONTERO CARRIL

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación

Zas. n
EL SturífLijii-tfO,
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N" REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.283_____________ ______________________________
CARLOS ROMERO LAGE ’ ~
JOSÉ MARÍA TOMÉ CAAMAÑO 
MANUELA ÁNGELA CAAMAÑO 
ANDRÉS SOLÍS AMIGO 
ARTURO LAGE CAAMAÑO 

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 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 teneos 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

¡1.284

XUNTA DE GALJCIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de

ANDRÉS SOLlS AMIGO
■MlícaTemjnriaUte Públicas e Transportes

CONTESTACIÓN

N° REXISTRO 

ALEGANTE

Acéptase a alegación. de data 0 8 NjV. IM]

&i 1
ff ÍA 0 xefe do serv'zod^PlaruJicación Urbanislica

1.285
■ v™ ^

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROMERO Pealo Paulo Gómez Rielo

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, 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

1.286 _____________________________

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROMERO Y OTROS

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación
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N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N" REXISTRO 

ALEGANTE

¡1.288

MARIA JOSEFA PASTORIZA CALO

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 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

XUNTA DE GALICIA

N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N” REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.289
Apio 
Política Territorial,

HERMINDA RIAL POSE

Non se pode atende-la alegación por non haber sinaladt^éí
no plano.

ente por Orde da Conselleira de 
ras Públicas e Transportes

NUV. 2007

O xefe do servizo de icación Urbanística

1.290

CELESTINO MARTINEZ MIÑONES

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 ______________
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N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.291

CELESTINO MARTINEZ MIÑONES

CONTESTACIÓN

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedeoe 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, a sopeña-, 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraestrunUAtTA DE GALICIA

^ bad def¡nitjvamente por 0fde ü3 ConseíIejra de
Política Territortafrébras Públicas e Transportes

redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación

1.292

MANUEL RAMA LAMAS

O Plan establece unha reserva de espazo libre nosradflwMaáonte 
existente, fronte á Casa Labarta Pose. Aclárase ao atetaptdtaüe a 
futura existencia dun espazo libre non invalida o acceso aos soares, 
cando estes dan fronte ao espazo público, sempre e cando se 
cumpra o parámetro de fronte mínimo.
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 tipoíoxía 
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.

icación Urbanística

iro raijto Gómez Rielo

N” REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.293

MANUEL RAMA LAMAS

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 Pían, o que 
permite para cada área ou zona establecer uns condicionantes 
urbanísticos en relación a diversos aspectos como a tipoíoxía 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. Todo ¡sto, 
seguindo o criterio básico de adaptación e integración á estrutura 
urbana preexistente.
Por todo ¡sto, non existen motivos que xustifiquen un cambio ñas 
condicións urbanísticas nos terreos obxecto da alegación
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N° REXISTRO

CONTESTACIÓN

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.295

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

EDUARDO LEMA LAVANDEIRA
de data fi f NUV. 2007

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

¡cácteo Urbanística

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

D'!.P pl-.i-
r
f:

<7.

se...
Zas.

en
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N" REXISTRO 1297

ALEGANTE [MANUEL ÁNGEL BARRE IRA RIAL

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_________ „___XllJNTA DE GALICIA

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

N° REXISTRO 1.298

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

SEVERINO SILVARIÑO MARTÍNEZ 0 8 NLtV, 2007

Acéptase a prime ira alegación pero inclúese a parcela de/
Solo de Núcleo Rural de Expansión.
Con respecto a segunda alegación, o Equipo Redactor el 
os terreos obxecto de alegación non son susceptibles de 
clasificación como núcleo rural ao encontrarse nunha zona 
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. 

O xeíe do servizo de Pjagjficactón Urbanística

'auio Gómez Rielo

N* REXISTRO 

ALEGANTE

1.299

LUIS GONZÁLEZ CASTIÑEIRA

CONTESTACIÓN Conforme aos criterios de clasificación do solo expastos na Memoria 
Xustificativa do Pian, 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.
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N" REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.300

M* RUFINA ROMAR FEREIRO

CON RESPECTO Á ALEGACIÓN DA PARCLA "A":
Acéptase a alegación.

CON RESPECTO Á ALEGACIÓN DA PARCLA "B":
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 tipoíoxía 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. Todo isto, 
iseguindo o criterio básico de adaptación e integración á estrutura 
urbana preexistente.
Por todo isto, non existen motivos que xustifiquen un cambio náá 
condicións urbanísticas nos terreos obxecto da alegaciofirobado defmii]

~ Política Territorial

n£UN]TA DE GALICIA
vamente por Orde da Conselleira de 

Obras Públicas e Transportes

1.301

MANUEL FLORA ROMAR PEREIRO

A ordenación pormenorizada do Soto Urbano queda 
instrumentalizada no oontido normativo do Plan Xeral 
ordenanzas de zona. Estas foron asignadas consideran!
¡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 tipoíoxía 
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

icación Urbanística

PeSfSVáuto Gómez Rielo

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.302

¡MANUEL PÉREZ LEMA

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.303

¡PAULINA GONZALEZ ANTELO

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación,

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.304

¡MAXIMINO SUÁREZ BLANCO

Acéptase a alegación,

Él
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N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.305

SEVERINO R1VEIRO RIAL

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación

N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.306

MARIA BUSTO POMBO

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación

N* REXISTRO 

ALEGANTE

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

¿e-data__0-8 NUV, 2007

0 xete do serwode Planificación Urbanista

T’aúío Gómez Rielo

CONTESTACIÓN Realizada a consulta sobre a base cartográfica e fotográfica que 
forman parte da información do Plan, dedúcese a innecesariedade 
de amplia-la delimitación do perímetro do Solo Urbano xa que existe 
suficiente superficie de terreo non afectado pola arboredo onde é 
posible materializa-lo aproveitamento urbanístico.
Por todo isto desestímase a alegación.

N° REXISTRO 1.308

ALEGANTE JOSÉ RAMA ANTELO

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de alegación non l 
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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N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

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

DE GALICIA

N® REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.310

M‘ ELENA MARTÍNEZ PEREIRA 
MERCEDES MARTÍNEZ PEREIRA 
MATILDE MARTÍNEZ PEREIRA

NUV. 2007

Jo servizode Planificación Urbanística

Qutórgase a clasificación de Solo Urbano á franxa 
fronte ao viario público, portador dos servizos urbarií 
definidos na lexislación urbanística, ata un fondo razoaWínEapaz de 
soporta-lo aproveitamento urbanístico outorgado pola ordenación. 
Non existlndo motivos que xustifiquen a ampliación do Solo Urbano 
en todo o fondo da parcela, desestímase a alegación,______

Váúto Gómez Rielo

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.311

JESÚS SUÁREZ ANTELO

Mediante a delimitación deste sector de Solo Urbanlzable se 
pretende normalizar unha situación deficitaria en tódalas súas fases: 
de planeamento, de urbanización, licenzas de edificación, etc, 
xurdida de forma espontánea e sen control. Preténdese, polo tanto, 
reconducir unha situación xa iniciada (a edificación) dotándoa dos 
mecanismos de ordenación e xestión do solo que permitan a 
legalización e posta en orden do existente.
É por isto que se desestima a alegación.

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN
p;-,-

I,
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N" REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.313

MANUEL LEMA GARCÍA 
CARMEN LEMA GARCIA

A clasificación de Solo Urbanizable non é, a príori, un acto 
discrecional que obedece a unha pretensión particular. Forma parte 
dun conxunto de decisións que, dende o Plan Xeral se articulan 
dentro dun contexto no que participan varios factores.
O Pian Xeral establece un desenvolvemento do solo para uso 
industrial que busca acomodo entre as principáis vías de 
comunicación que articulan o Concello e unha posición que ten en 
conta as vilas de Baio e Zas.
A cantldade de solo proposta responde a un motivo de previsión de 
medra e de desenvolvemento en termos de sostibilidade, axustado a 
unha demanda e a un orden secuencia de medra.
A superficie de solo industrial proposta no Plan supera a cifra de 
400.000 ma.
Na alegación solicitase un considerable aumento do Solo 
Urbanizable respecto ao ¡nidalmente proposto, que non responde ás 
expectativas racionáis e que, polo tanto, non se axusta aos 
preceptos da legalidade urbanística.
Por todo isto desestímase a alegación._________ _______________

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.314

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

[ramón touriñAn mallón

Acéptase a alegación
ele data ~T8 NjV. 2007

11.315

O xefe do servido de Placación Urbanística

^edrb rauioGómF¡7 Rielo
MARIA JOSEFA VECINO VELO

Acéptase a primeira alegación.
Con rellacción a 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 réxlme 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. ______ .¡-y . ,

C, . 
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N” REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.316

JOSÉ CASTIÑEIRA QUINTÁNS

Acéptase a primeira alegación.

Con respecto a 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 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

1.317

M* CARMEN MOÜRELLE FERREIRO

CONTESTACIÓN (Acéptase a alegación,

N" REXISTRO 1.318

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

lie data Q 8 ftüV. 2007

^0 xefe do servido de Planificación Urbanística

w

ALEGANTE IFERNANDO MANUEL LORENZO PARDIÑAS
'rcTPatJto Gómez Rielo

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.319________
MANUEL PAZOS MONTEÉ

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, comprobouse 
que estes atópanse a unha distancia superior ós 200 metros do 
núcleo existente. D’í ' ?
Por todo isto non é posible acepta-la alegación __________ c

íl-.
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N" REXI9TR0 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.320

CELESTINO PAZOS LÓPEZ

Os terreas 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 circunscríción 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

Na REXISTRO 

ALEGANTE

1.321 XUNTA-DE GALICIA

JESÚS BLANCO PÉREZ 
¡RAMONA BLANCO LEMA

CONTESTACIÓN Acáptase a alegación de data

Aprohfido definitivamente por Orde da Conseíleira de
Política Territorial, Obrps Públicas e Transportes

-B-ñiüV. 2007

N“ REXISTRO 1.322

ALEGANTE LEANDRO BLANCO PÉREZ

O xefe do servido de PMtcacíón Urbanística

CONTESTACIÓN Conforme aos criterios de delimitación de núcleo rural e da súa zona 
de expansión establecidos e expostos na Memoria Xustificativa do 
Plan, 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 
manees das estradas de carácter principal. 
é por isto que non é posible acepta-la segunda alegación

éjSrüVáúio Gómez Rielo

N- REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.323

CARLOS BLANCO TRILLO

Conforme aos criterios de delimitación de núcleo rural e da súa zona 
|de expansión establecidos e expostos 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.
É por isto que non é posible acepta-la alegación

t-í p! —,

Su. , .

Zas,
EL
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N“ REXISTRO 

ALEGANTE

1.324____________ ___ _____________

MARIA MERCEDES MARTÍNEZ BLANCO

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 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. 

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.325

MARÍA BLANCO PÉREZ

Conforme aos criterios de delimitación de núcleo rural e da súa zona 
de expansión establecidos e expostos na Memoria Xustificativa do 
Plan, 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.
É por isto que non é posible acepta-la alegación

N" REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.326

JESÚS BLANCO PÉREZ

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 
condícións urbanísticas nos terrees obxecto da alegación

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.327

EMILIO ANTELO SUÁREZ

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación

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

de data 0 8 NUV. 2007

O xefe do servizode Plmificadón Urbanística

D:' ■'
r

S&;
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ctu¡0 Gómez Rielo
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ND REXISTRO 

ALEOANTE 

CONTESTACIÓN

1.328

JOSÉ SUÁREZ OREIRO

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 circunscrlclón 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

1.329______________

[MANUEL SUÁREZ OREIRO

CONTESTACIÓN

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

[JOSÉ SUÁREZ OREIRO

1.330

Acéptase a alegación

Os terreos obxecto de alegación non reúnen os requisitos 
legatmente 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 teneos 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 teneos 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
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Po||t!ca TerntoreJ, Obras Publicase Transportes

de data 0 g My, 200?

icadún Urbanística

f.
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N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.1.332

|Ma dolores vieites calo

CONTESTACIÓN

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

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 Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos teneos 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". XL/AJTA
No caso particular dos terreos ós que se fai referencia, comprobouse * ^ "C GAÍ.ÍC/A 
que estes atópanse a unha distancia superior ós 200 mefroraá® ue/ír)íYivamenfe nn, rw , „ ^ 
núcleo existente. Po™a Temrarial, Obras pE de da Conse(teira de
Por todo isto non é posible acepta-la alegación_____________ ——_______ [_^ií£aseTra n s portes

',1.333

[CRISTINA CALO LOIS
Urbanística

Os teneos 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 teneos 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 dcp ■ ¡ ; 
núcleo existente. c
Por todo isto non é posible acepta-la alegación ______z
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N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.334

M* ESTHER ESPASANDlN MARTINEZ

Conforme aos criterios de delimitación de núcleo rural e da súa zona 
de expansión establecidos e expostos na Memoria Xustificativa do 
Plan, asi oomo 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.
É por isto que non é posible acepta-la alegación______________ __

N" REXISTRO 1.335 

ALEGANTE DINA SENANDE GARCIA

CONTESTACIÓN Conforme aos criterios de delimitación de núcleo rural e da súa zona 
de expansión establecidos e expostos na Memoria Xustificativa do 
Plan, asi como ás indicacións realizadas sobre este asunto por | 
da Dirección Xeral de Urbanismo no seu informe ó Plan Xeral, < 
núcleos rurais non deben expandirse de forma lineal a amagado definitivamente por Orde da Conselleira de

rSÍJSSÍSKaUn_ _ _ _ _ M»» Territorial, Obras Públicas e Transportes

¡TA DE GALICIA

de data 0 8 NUV. 2007

N" REXISTRO 1-336 

ALEGANTE MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

CONTESTACIÓN Segundo a ordenanza que se atríbúe á parcela obxecto dtK^^^r 
¡alegación, despréndense uns parámetros de aproveitamentó e 
ocupación que esixen dispor da totalidade da parcela dentro do 
perímetro do Solo Urbano. Do contrario promoveríase unha situación 
de fora de ordenación.
Por todo isto, desestimase a alegación. ________

ificación Urbanística

Gómez Rielo

N° REXISTRO ¡1.337

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

ELENA PAN FERNÁNDEZ

A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumental izad a 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
condlclóns urbanísticas nos terreos obxecto da alegación------------------- ----------------- ------------------ -

c
fl

se^.....

Zas, '' ■
EL
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N® REXISTRO 1.338 

ALEGANTE CELESTINO VEIGA AMIGO

CONTESTACIÓN A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos discrecional, se non que constitue un acto 
reglamentado cuxas condlclóns 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 
Uiibano ao se atopar desligada da malla urbana existente, asi como 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraestrututesoi 
redes de servizos público. 11
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación_______ Aprobado definitlV.

TA DE GALICIA
ámente por Orde da Conselleira de 

Política Terriíoria, Obras Públicas e Transportes

N" REXISTRO 1.339
-da^ata—jj 8 NUV, 2007

ALEOANTE ¡MIGUEL SANTOS REY Ó) efe do seiwo de Planificación Urbanística

CONTESTACIÓN A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urb 
obedece a motivos discrecional, se non que constitú' 
reglamentado cuxas condicións está definidas na lexisi 
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 ¡nfraestruturas e 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación

Gómez Rielo

N® REXISTRO ¡1.340

ALEGANTE MANUEL SENANDE GARCtA

CONTESTACIÓN Desestimase a alegación en canto a modifica-lo contido das 
determinacións en materia de protección arqueolóxica. Estas son o 
resultado do trabado de prospección arqueolóxica autorizado e 
avallado pola Dirección Xeral de Patrimonio e, polo tanto, deben 
manterse tal e como foron aprobados por esta Entidade.
En relación á clasificación e cualificación das parcelas obxecto de 
alegación, infórmase que estas foron incluidas dentro do Sector 11 
ao obxecto de procurar unha axeitada Intersección vi a ría deste 
sector coa estrada AC-552

N" REXISTRO 

ALEGANTE

[1.341_____________________

RAMÓN MU (ÑO ESP ASAN D(N

CONTESTACIÓN Desestimase a alegación en canto a modifica-lo contido das 
determinacións en materia de protección arqueolóxica. Estas son o 
resultado do trabado de prospección arqueolóxica autorizado e 
avadado pola Dirección Xeral de Patrimonio e, polo tanto, deben 
manterse tal e como foron aprobados por esta Entidade.
En relación á clasificación e cualificación das parcelas obxetftp ide. 
alegación, infórmase que estas foron incluidas dentro do Sector 11 
ao obxecto de procurar unha axeitada intersección viaria deste 
sector coa estrada AC-552.

Zas, a ■ 
ll sa,
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N“ REXISTRO 

ALEGANTE

1.342__________________________

JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE FERREIRO

CONTESTACIÓN Desestimase a alegación en canto a modifica-lo contido das 
determinacións en materia de protección arqueolóxica. Estas son o 
resultado do traballo de prospección arqueolóxica autorizado e 
avallado pola Dirección Xeral de Patrimonio e, polo tanto, deben 
manterse tal e como foron aprobados por esta Entidade.
En relación á clasificación e cualificación das parcelas obxecto de
alegación, infórmase que estas foron incluidas dentro do Sector nc /■* ai u-m
ao obxecto de procurar unha axeitada intersección viaria deste AUN IA 0E GALICIA
¡sector coa estrada AC-552. Aprobado definitivamente por Orde da Consefíeíra de

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

N“ REXISTRO 1.343
ALEGANTE ¡JOSÉ MUÍÑO ESPASANDÍÑ"

CONTESTACIÓN Segundo se desprende do contido da alegación, o recori 
comprende as intencións do planeamento e asume unha 
esencial que é a diferenciación ñas categorías de Solo Urbi 
imperativo legal.
No entanto se cuestionan aspectos da ordenación que buscan a súa 
razón de ser na obtención dun maior aproveitamento urbanístico, 
desprezando o contexto da ordenación.
Neste sentido non se pode acepta-la diminución arbitraria da sección 
transversal dunha rúa, pasándoa de 12,00 metros a 9,00 metros.
A anchura de 12,00 metros é a mínima que debe ter unha rúa que 
soporta edificios de tres alturas. Por outra parte, a decisión de abrir 
dita rúa xorde polo condicionante da existencia dun edificio en 
esquina que presenta unha fachada transversal a Mestre Platas.
Non se pode aceptar tampouco un incremento da altura cando o 
Plan outorga tres alturas a tódolos edificios que dan á rúa Mestre 
Platas.
A pretensión de establecer un maior fondo de Solo Urbano 
Consolidado sobrepasa o legalmente establecido ao se exceder na 
definición da malla urbana e a existencia dunhas condicións 
aceptables de urbanización.
Recórdase que a rúa transversal a Mestre Platas non se encontra 
urbanizada se non sinxelamente insinuada pola existencia dun paso 
e un edificio en esquina.
Por todo isto, desestímase a alegación.

0 xefe do servizo de Planificación Urbanística

'edro Pauto Gómez Rielo

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

¡1.344

GONZALO CEDRÓN PAZOS

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 típoloxia 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. Todo isto, 
seguindo o criterio básico de adaptación e integración á estratura, 
urbana preexistente. ^
Por todo isto, non existen motivos que xustifiquen un cambio nás 
condicións urbanísticas nos terreos obxecto da alegación j

SO1;.
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N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACION

1.345

MODESTO E. ESPASANDÍN DOMINGUEZ

Respecto ás alegacións n° 1, 2 e 3, que fan referencia á estrada e 
aos elementos do patrimonio pertencentes ao Pazo de Folíente, 
aclárase que os erros detectados foron conixidos.
Respecto á alegación n° 4, o Equipo Redactor non é quen de 
entende-lo significado da mesma xa que non se comprende a 
relación que poida existir entre a Zona de Respecto e a tltularídade 
dos espazos libres e construclóns. É por isto que non é posible facer 
unha contestación razoada.
A alegación n° 5 fai referencia ao parámetro de parcela mínima, non 
estando de acordo coa regulación formulada dende o Plan, máis 
restritiva que a establecida pola Lei 9/2002. Se ben é certo que o 
artigo 29 da citada Lei fixa un mínimo de 300 e 600 m2 de parcela 
para núcleo rural tradicional e zona de expansión respectivamente, 
tamén o é que o Plan debe fixar este concepto en virtude das 
conclusións do estudo do modelo de asenta mentó. E así é, conforme 
a estas conclusións reflectidas no apartado 6 do Documento de 
Información Urbanística, establece use a parcela mínima en:
600 m2 para solo de núcleo rural tradicional 
1.000 m2 para solo de núcleo rural de expansión.

. XUNTA DE GALICIA
Aprobadojefinifit/amenle por Orde da Conselieira d» 
^TÍc^rrtor/aJ, Obras PúfaJicas e de

1.346
de data

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano 
obedece a motivos discreclonais, se non que constitúe un 
regulamentado cuxas condicións está definidas na lexislacióñ' 
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 ¡nfraestruturas e 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación

0 8 NüV. 2007

O xefe do servizo dePipficactón Urbanística

N* REXISTRO 

ALEGANTE

1.347

[FRANCISCO ESPASANDÍN RIAL
i

CONTESTACION A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentaiizada 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 p. > ; - j..

r
f:

Zas, n
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N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.348

FRANCISCO LEMA ESPASANDIN

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos discrecionais, 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 malta urbana existente, así como 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraestmturas e 
redes de servizos público.
Polo tanto, non ó posible acepta-la alegación

N* REXISTRO 

ALEGANTE

1.349

IMANUEL LEMA AMADO

CONTESTACIÓN |Acéptase a alegación

N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.350

FRANCISCO LEMA ESPASANDIN

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación

XUNTA DE GALICÍA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de
Puliliua Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data 0 8 NQV. 2007

wfe 130 serv'Z0 de Planiícactón Urbanística

wto Gómez Rielo

N" REXISTRO 

ALEGANTE

lj.351

I JOSEFA MALLÓN DOMINGUEZ

CONTESTACIÓN A Identificación de asentamentos e a súa posterior clasificación 
como Solo de Núcleo Rural é o resultado dun proceso de anállse 
que esta definida na lexislación urbanística e polo tanto forma parta 
das determinacións do Plan Xeral.
Unha vez Identificado e delimitado un núcleo rural conforme a uns 
criterios que se expón na Memoria Xustificativa do Plan, resulta 
inviable desafectar unha parcela interior de forma Miada.
Esta falta de xustificación conleva a desestima-la alegación.

N” REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.352

ELVIRA MIRA SOUTO

Acéptase a primeira alegación.

Con respecto á segunda alegación exponse que a identificación de 
asentamentos e a súa posterior clasificación como Solo de Núcleo 
Rural é o resultado dun proceso de análise que esta definida na 
lexislación urbanística e polo tanto forma parta das determinacións 
do Plan Xeral.
Unha vez identificado e delimitado un núcleo rural conforme a uns 
criterios que se expón na Memoria Xustificativa do Plan, resulta 
inviable desafectar unha parcela interior deforma ¡Hada. 0!!. 
Esta falta de xustificación conleva a desestima-la alegación. C

fL ' ,
C1 •

se^.or;
Zas, a ■
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N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselieíra de
Política TeiiilumObras Públicas e Transportes3

de data jjJ 8 NUV. 2007

O xefe do servizo de PiamEcación Urbanística

tecfro Paulo Gómez Rielo

N® REXISTRO 1.354 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

ALBERTO NOVO RIAL

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.355

ALFONSO BAÑA LEMA

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 Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Dita área estará comprendida polos teneos 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

1;.

se.
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N" REXISTRO 1.356 

ALEGANTE MANUEL RELLÁN RAMA

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor entende que os terrees 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". V|
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un valorU rJ 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación. Política Territorial,

"A DE GALICIA
Aprobado definíliv|amente por Orde da ConseNeira de 

Obras Públicas e Transportes

N° REXISTRO 

ALEGANTE

de data Q 8 NÜV. 2007
1.357

PERFECTO FUENTES GARRIDO O «fe do servizo de Planificación

CONTESTACIÓN Os terreos obxecto de alegación non reúnen os requí 
llegalmente establecidos para ser considerados como 
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, comprobouse 
que estes atópanse a unha distancia superior ós 200 metros do 
núcleo existente.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación

Urbanística

^etffo-Paülo Gómez Rielo

N" REXISTRO 

ALEGANTE

[1.358________________________

AVP O SANTIAGUIÑO DE CARREIRA

CONTESTACIÓN Acéptanse as alegacións.

D; ¡: ° L¡ n-' ■■■■ :P:"

t"
fL .

Zas, a 1 ■:
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N* REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.359

PERFECTO ES PASAD (N MUlÑO

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 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 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

ND REXISTRO 

ALEGANTE

1.360 _________________

¡FLORENTINO GONZÁLEZ DOVAL

JOMJA DE GALICIA
Aprnharin fleteramente por Orde da Conselleira de
Política Territorial flhrac Pi'ihlirjw p Transnnrtf?';

Acéptase a alegación.

ü 8 KUV. 2007de data

\ O xefe do se re izo de Ramificación Urbanística

ledro Paulo Gómez Rielo

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

D:-¡ .i"'
L
f-.
Cí.i
seL^i.

Zas, a i n r
EL aLt
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N" REXISTRO 1.362

ALEGANTE ¡JOSÉ RIAL LAVANDEIRA (AUTOMÓVILES GRAIÑO S.L.) 
CELESTINO MARTINEZ MIÑONES 
MANUEL LEMA AMADO 
MARIA TERESA FACAL FARIÑA 
CONSTANTINO ARIAS GARCIA 
RAMÓN LEMA SENANDE 
JOSÉ MUIÑO ESPASANDIN 
JOSÉ FACAL ESMORlS 
OSCAR LEMA SOUSA 
MANUEL FACAL FARIÑA 
JULIA TRINIDAD REYMÚNDEZ MATO 

CONTESTACIÓN A previsión dun viario posterior no sector industrial I2 susténtase en 
varios motivos técnicos:
* Resulta necesario dar contlnuldade a un dos víais do actual 
Polígono do Alio, o cal está hoxe cortado por unha parcela 
pertencente ao sector I2.
* Constitúe un axeltado elemento de acceso aos espazos libres 
públicos, así como un separador necesario entre solo edificable e as 
zonas verdes.
* Contribúe a dar solución ás esixencias sobre aparcamiento.
¡Por todo isto desestímase a alegación no seu apartado 1°.
Respecto á 2a parte da alegación, acéptase o cambio de variante 
tipolóxica en base á estrutura parcelaria existente.
Aclárase que o uso comercial é un uso compatible co Industrial, polo 
que non existen problemas na implantación do uso solicitador Q^LIQj^

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de

N" REXISTRO

CONTESTACIÓN

1.363

JOSÉ M’ MIÑONES SOUSA
dti data —tn huv. 2007

—---------------------------------- ——■-------------------------------------------
0 xefe Jo servizc de Planificación Urbanística

'edro Pauto Gómez Rielo

N® REXISTRO 1.364

ALEGANTE ENRIQUE SANTOS FERREIRO

CONTESTACIÓN Non se pode atende-la alegación ao non haber xuntado o plano da 
parcela.

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.365

JULIA REYMÚNDEZ MATO

A parcela obxecto de alegación atópase afectada polo canle do Río 
Grande, motivo polo cal merece a clasificación de Solo Rústico de 
Protección das Augas.
Sobre a posibilidade de adscribi-lo solo como Sistema Xeral de 
Espazo Libre Público dentro dunha área de reparto de cargas e 
beneficios, cabe apuntar que este procedemento foi utilizado para os 
sectores de Solo Urbanizable B1 e B2, pero adscribindo Solo Rústico 
que polo menos se sitúe en contacto eos sectores. _ , , ....
A parcela obxecto de alegación atópase desconectada da redeflé 
parque público proposto no Plan, motivo polo cal desestimase 6 
alegación fi

a
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N* REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N" REXISTRO 1.367

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

N- REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

'A DE GALICIA
amente por Orde da Consetieira de 
Obras Públicas e Transportes

Hxcfe do servizo de Planificación Urbanística
! 1.368

MANUEL BRENLLA BLANCO
‘eüfoPauío Gómez Rielo

MATILDE BLANCO ARIVÓN

Acéptase a prime ira alegación.
A segunda alegación non é posible acéptala xa que o t rabal lo de 
Identificación e delimitación de restos arqueolóxlcos contido no 
documento de Plan Xeral foi elaborado e analizado por profesional 
competentes na materia e conta coa supervisión e aprobación da 
Consellería de Cultura.
Tralo estudio levado a cabo, confirmouse que os terreos obxecto de 
alegación, atópanse afectados por un elemento do patrimonio 
arqueolóxico, o que levou inexorablemente á súa consideración no 
Plan Xeral.

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 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 crav N 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido". Aprobado definitiv 
No caso particular dos terreos de referencia detectou^SL^c'ga|gfrj,orj .
agrícola que motiva a protección dos mesmos. ___ :
Por todo isto non é posible aceptada alegación.

N" REXISTRO ¡1.369 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

f:
£. ■
SO; .. '

Zas, a
E!

DOLORES PAZOS FERREIRO
n ■ i

Acéptase a alegación.
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XUNTA DE GALICIA
N° REXISTRO 1.371

ALEGANTE jJOSÉ POSE GONZÁLEZ

Aprobado definitivamente ppr Orde da Conselleira de
¡ e Transportes

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación. de data—ti 8 hüV1. 2007

O xefe do servizode Plagificación Urbanística

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.372

MATILDE MIRANDA RAMA

CONTESTACIÓN lO 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 
patrimonial que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación

Pearo ^auio Gómez Rielo
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N“ REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1,373

MANUEL ESPASANDIN VÁZQUEZ

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 S/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 val^QJ N FA DE GALICIA

*** ^* <*»*» *
Política Territorial Obras Públicas e Transportes

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.374
de data fl 8 MOV. 2007

lAGUSTlN CAMAFREIRA RIAL

A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentalizada no contido normativo do Plan Xeral 
ordenanzas de zona. Estas foron asignadas considerando1 
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

icación Urbanística

¡earoPaiiio Gómez Rielo

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.375

¡ANTONIO MOURO LÓPEZ

CONTESTACIÓN A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentalizada no contido normativo do Plan Xeral medíante 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.
Ante a imposibilidade de outorgar unha ordenación de baixo máis 
tres plantas outórgase a ordenanza solicitada na alegación, é dicir, a 
SU-4a, que ordena a finca mediante vivenda unifamiliar ¡liada_____
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