
ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.376

MANUEL AROSA BRENLLA

A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumenta liza da 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.
No entanto o anterior, amplíase a fronte edificable na Avda. da 
Coruña.
A alegación acéptase parcialmente______________________ XUNTA DE GALICIA

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

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.377

SARA LÓPEZ-RIOBÓO LATORRE

O Plan Xeral incorpora o proxecto de trazado da Vía de Alt; 
Capacidade entre Carballo e Cee, conforme o expediente < 
tramitado pola Consellería competente en ordenación do I 
Débese aclarar que o proxecto de Vía de Alta Capacidade nü 
constitúe unha determinación xurdida do proceso planificador <
Plan Xeral, se non unha determinación imposta, resultado da 
planificación a escala autonómica amparada na lexislación de 
estradas.
O Plan Xeral incorpora o seu trazado, cualifica o solo de Sistema 
Xeral Viario, establece as distintas afeccións e clasifica o solo de 
Rústico de Protección de Infraestrutura.
Dada a magnitude do proxecto e considerando que forma parte 
dunha estratexia territorial autonómica non é viable a vinculación 
urbanística suxerida de adscrición dos terreos ao desenvolvemento 
do Solo Urbanizable.
Acéptase a alegación nos apartados 1 e 2.
Desestímase a alegación nos apartados 3 e 4. 

ü 8 NUV. 2007
O xefe do sefi'izo de Píarjíftcación Urbanística

Rielo

N® REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.378

MARfA LÓPEZ-RIOBÓO MONTEL 
SILVIA LÓPEZ-RIOBÓO MONTEL

O Plan Xeral incorpora o proxecto de trazado da Vía de Alta 
Capacidade entre Carballo e Cee, conforme o expediente que foi 
tramitado pola Consellería competente en ordenación do territorio. 
Débese aclarar que o proxecto de Vía de Alta Capacidade non 
constitúe unha determinación xurdida do proceso planificador do 
Plan Xeral, se non unha determinación imposta, resultado da 
planificación a escala autonómica amparada na lexislación de 
estradas.
O Plan Xeral incorpora o seu trazado, cualifica o solo de Sistema 
Xeral Viario, establece as distintas afeccións e clasifica o solo de 
Rústico de Protección de infraestrutura. ‘r-;
Dada a magnitude do proxecto e considerando que forma parte í 
dunha estratexia territorial autonómica non é viable a vinculación f- 
urbanística suxerida de adscrición dos terreos ao desenvolvementg. 
do Solo Urbanizable. _
Acéptase a alegación nos apartados 1 e 2.
Desestímase a alegación nos apartados 3 e 4. _________
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.379

RAMIRO BRENLLA 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 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

N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.380 XUNTA DE GALICIA
FÁTIMA BAÑA CASTRO Aprobado dafinitivameite por Orde da Conselleira de 

Pnlitina Territorial, Obras Públicas e Transportes
Acéptase a alegación

de data 0 8 NUV. 2007

Oxefe do servizo de Planificación Urbanística
1.381

Ma DEL CARMEN MARTINEZ ESPASADlN

Acéptase a alegación.
'fóróPauto Gómez Rielo

N“ REXISTRO 

ALEGANTE

1.382______________

MARIA DE LOS MILAGROS BAÑA CASTGRO

CONTESTACIÓN 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 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 

Ns REXISTRO 1.383

ALEGANTE (M* JOSEFA MATA GIL

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación
Pi. r

O
f;. .

N° REXISTRO 

ALEGANTE
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.385

MARÍA JOSÉ VIDAL REDONDEO

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 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 circunscrícíón 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._________________

1.386

RAMÓN FERREIRO PAILOS

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

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.387

MARÍA SANTOS ALVITE

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

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

í r:■ ■ -o pfi;ll
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 1.388 

ALEGANTE JOSÉ MANUEL GARCÍA MANEIRO

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 clrcunscrición 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 valorw. .J,_. —_ « . , . — . . 
agrícola que motiva a protección dos mesmos. aUIi 1A Lífc O ALIO IA
Por todo isto non é posible acepta-la alegación. ^ápmhadO-deíiiiitivamente por Orde da Conselíeira de

Polílica Territorial, Obras Públicas e Transportes

N* REXISTRO 1.389 de data 0 8 HÜV. 2007
ALEGANTE {EMILIO RIVEIRO RIAL

CONTESTACIÓN A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
¡nstrumentalizada no contido normativo do Plan Xeral mi 
ordenanzas de zona. Estas foron asignadas considerand' _
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

cación Urbanística

Vaulo Gómez Rielo

N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.390

JOSÉ BARREIRO DOMINGUEZ |

Certo é que na documentación catastral figura unha parcela a nome 
do Concello de Zas que, segundo consta na alegación, debeuse a 
unha cesión gratuita para a apertura dunha vía.
Sobre este aspecto débese puntualiza-lo seguinte:
* Ata a data de hoxe non se edificaron ningún dos soares que darían 
fronte a esa suposta rúa. A apertura e urbanización tampouco se 
produciu.
* A cesión do solo para a apertura da rúa realizouse sen soporte de 
planeamento algún.
Asi as cousas, tanto as previsións como o deseño urbano no núcleo 
de Zas non contemplan a apertura dunha vta sen solución de 
continuidade e, polo tanto, inoperante.
A parcela ordénase considerando que existe un único fronte a via 
pública o cal pode soportar unha edificación que responda á tipoloxía 
da ordenanza SU-3a.
Por todo isto desestímase a alegación

0
ft . 
ar
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.394

JOSEFA SUÁRE2 VILA

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 ferraos 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

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselíeira de 
Política Territorial. Obras Públicas e Transportes
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N° REXISTRO 1.396

ALEGANTE !m" DEL ROSARIO CASTIÑEIRA VECINO 
JOSEFINA MARTINEZ AMIGO 
M" CARMEN MARTÍNEZ CANCELA 
JOSÉ DIAZ LORENZO 
MANUEL CASTIÑEIRA LÓPEZ 
JOSÉ M. SONEIRA ANDREA 
GLAFIRA PAZOS MONTES 
MARÍA MONTES LANDEIRA 
JULIO PAZOS
CARMEN MONTES LANDEIRA 
CELIA MONTES LANDEIRA 
AUREA FERNANDEZ DOMÍNGUEZ

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación parcialmente esgotando tódalas posibilidades 
que permite a lexislación urbanística sobre a expansión 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, expón:
"O planea mentó delimitará o ámbito dos núcleos rurals atendendo a 
proxlmidade das edtflcacións, os lazos de relación e coherencia 
entre lugares dun mesmo asentamento con topónimo diferenciado, a 
morfoloxía e tipoloxías propias dos ditos asentamentos e da área 
xeográfica en que se atopan (casal, lugar, aldea, rueiro ou outro), de 
modo que o ámbito delimitado presente unha consolidación pola 
edificación de, como mínimo, o 50 %, de acordo coa ordenación 
proposta e trazando unha liña perimetral que encerre as edificacións 
tradicional do asentamento segulndo o parcelario e as pegadas 
físicas existentes (caminos, ríos, regatos, cómaros e outros) e, como 
¡máximo, a 50 metros das ditas edificaclóns tradicionais. Igualmente 
delimitará a área de expansión dos ditos núcleos, de acordo eos 
criterios de crecemento que o planea mentó urbanístico prevexa. A 
dita área estará comprendida polos teneos delimitados por unha liña 
poligonal paralela á de circunscrlclón do núcleo existente e como 
máximo a 200 metros lineáis déla sen que, en ningún caso, poida 
afectar a solo rústico especialmente protexido 
Os núcleos rurais situados na franxa de 200 metros desde o límite 
interior da ríbeira do mar non poderán ser ampliados en dirección ó 
mar agás nos casos excepcionaís nos que o Consello da Xunta o 
autorice expresamente, pola especial configuración da zona costeira 
onde se atopen ou por motivos xustlficados de interese público, 
justificando a necesldade da iniciativa, a oportunidade e a súa 
[conveniencia en relación co interese xeral."

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

fde data 0 8 MOV. 2007

' \ O xefe do ser yizo de Planificación Urbanística

^edtxTPBulo Gómez Rielo

■ ■ r
c
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N° REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.397

CONSTANTINO CASTIÑEIRA QUINTÁNS 
MARIA JOSEFA CASTIÑEIRA QUINTÁNS 
MATILDE CASTIÑEIRA QUINTÁNS 
ROSALIA CASTIÑEIRA QUINTÁNS

Acéptase a alegación referente á Parcela 4.
Para o resto de Parcelas, 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 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 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 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 1.396 

ALEGANTE MANUEL FERNÁNDEZ MIRANDA

CONTESTACIÓN Segundo a información catastral, o viario ao que se fai referencia na 
alegación, non constitúe un viario público nin reúne as 
características ou calidades para formar parte da malla urbana, 
Trátase, triáis ben dun camiño de servidume traseiro e secundada ... 
Por todo isto desestimase a alegación, se ben se propón a AU n 
clasificación de solo urbano non consolidado Aprobado defini

TA DE GALICIA
¡vamente por Orde da Conselíeira de

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.399 ifl 8 NÜV. 2007
MANUEL FERNÁNDEZ MIRANDA

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

xefe do servido de Planificación Urbanística

WroVaulo Gómez Rielo

N* REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.400

MANUEL FERNÁNDEZ MIRANDA

Acéptase a alegación, se ben se propón a clasificación de solo 
urbano non consolidado
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N“ REXISTRO 

ALEGANTE

1.401

¡SERAFÍN souto velo

CONTESTACION 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

1.402

[MARÍA EMILIA BARRE IRQ DOMÍNGUEZ

CONTESTACIÓN

ND REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

|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 tipoloxía 
edifica ton a, 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 |

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselíeira de 

_____ _ ___________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Política Territorial, Obras Publicase Transportes
1.403

MANUEL INOCENCIA BARREIRO DOMÍNGUEZ de data j 0 8 NUV. 2007
[A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentaiizada no contido normativo do Plan Xeral mei 
ordenanzas de zona. Estas foron asignadas considerando 
da información urbanística, exposta na Memoria do Plan, 
permite para cada área ou zona establecer uns condición! 
urbanísticos en relación a diversos aspectos como a tipolox' 
(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

O xefe do servizo de Ptofcactón Urbanística

N“ REXISTRO 

ALEGANTE

1.404

FLORA MATILDE BARREIRO DOMÍNGUEZ

CONTESTACIÓN 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 tipoloxía 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. Todo isto, í--■1 ’
seguindo o criterio básico de adaptación e integración á estrutura 
urbana preexistente. f.
Por todo isto, non existen motivos que xustifiquen un cambio nag , 
condicións urbanísticas nos teneos obxecto da alegación ^
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N® REXISTRO 1.405

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

¡MARÍA INMACULADA BARREIRO DOMÍNGUEZ

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 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

N® REXISTRO |1.406 

ALEGANTE IGNACIO BARREIRO DOMÍNGUEZ

CONTESTACIÓN |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 tipoloxía 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. Todo isto, 
seguindo o criterio básico de adaptación e integración á estrutura i 
urbana preexistente. . XUN
Por todo isto, non existen motivos que xustifiquen un cambio ñas T
condicións urbanísticas nos terreos obxecto da aiegaciorf™^0 usfim|tivamente Dor Orde da Conselíeira de

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

TA DE GALICIA

N® REXISTRO 11.407

r
Jedata ,0 8 Itt/V. 2007

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

CARMEN SARA BARREIRO DOMÍNGUEZ icaeión Urbanislica

|A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentaiizada no contido normativo do Plan Xeral 
ordenanzas de zona. Estas foron asignadas considerando 
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

1.408 ______________ ______________ __

[FRANCISCO JAVIER ALONSO HERNÁNDEZ

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.
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N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.409

SUSANA OBDULIA AMADO LAGOA

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, 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

1.410

MARÍA DEL CARMEN LEMA DÍAZ

Acéptase a alegación agás no referente a aumentar en unha altura a 
edificación que dá fronte á estrada. O aumento da altura contribuiría 
á perda dun valor ambiental e patrimonial existente e a un deterioro 
das condicións de percepción dos elementos protexidos, cousa que 
iría en contra dos propios criterios fixados polo Plan.
Por todo isto mantense a ordenación inicialmente proposta XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente cor Orde da Conselíeira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

N” REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.411

DORINDA VELO CASTIÑEIRA

Conforme aos criterios de clasificación do solo expost 
Xustificativa do Plan, o Equipo Redactor considera quj 
debe expandirse cara unha zona non axeitada para a 
dunha edificación como é o caso que nos ocupa, cara* 
existencia dun leito e a súa zona de afección que é preciso 
É por isto que non é posible acepta-la alegación.

icación Urbanística

'éWrrTPSúio Gómez Rielo

N° REXISTRO 1.412

ALEGANTE MARÍA DEL CARMEN LEMA DÍAZ 
JAVIER BUENO LEMA 
ANA MARÍA BUENO LEMA 
LEONOR MARÍA BUENO LEMA 
CARMEN MARÍA BUENO LEMA 
ESTHER MARÍA BUENO LEMA 
SARA DE ANTONIO LEMA 
LOURDES LEMA DÍAZ 
JOSÉ CANCELA BLANCO 
EMILIO RIVEIRO RIAL

CONTESTACIÓN As parcelas obxecto de alegación constltúen 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 teneos onde é necesaria a obtención de dotación?) ■ t 1 
públicas con distribución equitativa de beneficios e cargas. f_
* por constituir teneos sobre os que o Plan Xeral prevé unha 
ordenación substancial mente diferentes da realmente existente.

se;. J

f-! r-: ■
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N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.413

MARÍA TERESA AMADO LAGOA

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 ¡nfraestruturas e 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación________ __ ________

N“ REXISTRO 11.414 

ALEGANTE
XUNTAlDE GALICIA

RAMÓN POSE LÓPEZ Aprobado definitivamente por Orde da Conselíeira de
CONTESTACIÓN Acéptanse as alegacións Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.415

SERAFÍN DOMÍNGUEZ PASTORIZA

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urb 
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 ¡nfraestruturas e 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación

¡dación Urbanística

Paufo Gómez Rielo

N" REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.416

AMPARO GARRIDO VARELA

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 ¡sto non é posible acepta-la alegación. pn >-•

f
f:.

se;-..-.
Zas, r.
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N» REXISTRO 

ALEGANTE

1.417

ROSALIA ESPASANDlN BUCETA 
MARIA ASUNCIÓN ESPASANDlN ROMERO 
MANUEL RIAL BERMÚDEZ 
ALFONSO RIAL BERMÚDEZ 
JOSÉ RIAL BERMÚDEZ 
FRANCISCO LANDEIRA AMADO 
OBDULIA PARDIÑAS RÍO 
ROSALIA ESPASANDlN LEMA 
CARMEN ESPASANDlN LEMA

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 ¡nfraestruturas e 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación_______ _______ XUNTA DE GALICIA

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

N" REXISTRO 1.418

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

MANUEL ESPASANDÍN LEMA de dala

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano, 
obedece a motivos discrecionais, se non que constitúe 
regulamentado cuxas condicións está definidas na lexii 
urbanística (artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbai 
protección do medio rural de Galicia).
ÍA 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

j 0 8 ftfÜV. 2007

O xefe do servizo de PJarifeacran Urbanística

'edío Pauto Gómez Rielo

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.419

Ma DEL CARMEN SOUTO VELO

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 ó 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-ia alegación.

i.

f

se^.
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N° REXISTRO 1.420

ALEGANTE GRUPO MUNICIPAL 00 BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

CONTESTACIÓN O día 9 de novembro de 2005,1¡vo lugar en dependencias 1
municipais a reunión solicitada polo Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego, na cal o Equipo Redactor respondeu gustoso 
cantas dúbldas lie foron expoñendo.
Resúmese agora o contido de ditas aclaracións:
ALEGACION N° 1
Toda edificación incluida nun ámbito de desenvolvemento 
urbanístico computa edificabllldade se o seu destino final é manterse 
dentro de ordenación. Participa das cargas e beneficios do Plan na 
mesma medida que calquera Integrante do ámbito, é dicír, en 
proporción á superficie de solo que aporta.
ALEGACIÓN N° 2
Dentro do propio proceso de mellora e perfecciona mentó do Plan e, 
en virtude do conxunto de alegacións expostas polos veciños 
durante o periodo de exposición, tense revisado as delimitacións dos 
núcleos rurais e as súas zonas de expansión.
ALEGACIÓN N° 3 VISITA PC /'Al IPIA
Como criterio de clasificación do solo para a zona de expansión, AUlV i A ¡LJÍT. iaALlt/IA
figura a incorporación do maior número de vivendas definitivamente por Ofde da Conselíeira de
isto respectando a distancia máxima de 200 metros dentte a.iiñapgu^ 
delimita o núcleo tradicional rOHIlca lem r
No entanto, produclronse casos nos que, por se superar esa 
distancia, resultou Imposible Incluir certas edificacións dentro da . 
delimitación de núcleo rural. ae aaía
ALEGACIÓN N° 4
O Plan establece, dentro da súa capacidade, as determi 
a implantación de explotacións agrícolas. Trátase, na su 
dun uso característico do Solo Rústico e, polo tanto, ató| 
fortemente regulamentado pola Lei 9/2002.
ALEGACIÓN N° 5 
Conforme ao suxerido na alegación, estudouse a posibilidade de 
trazar outra rúa que, dende a Avda. da Coruña (Obispo Romero 
Lema) dea acceso ao sector de Solo Urbanizable previsto. Así 
quedou expresado no Plan mediante a apertura dunha nova rúa 
aproveitando a servidume existente na parcela do hostal. 
ALEGACIÓN N° 6
A ordenación da área Z1 atópase certamente condicionada por uns 
antecedentes e uns compromisos que o Concello quere cumplir.
No entanto procedeuse a modificar certos aspectos da ordenación, 
entre eles a de axusta-la altura da edificación á altura máxima 
existente no núcleo de Zas, é dícir, tres alturas.
ALEGACIÓN N° 7
O soar en cuestión é de titularldade municipal e polo tanto, forma 
parte do patrimonio municipal do solo. O Plan establece un 
aproveitamento urbanístico en relación ao a preve ¡ta mentó que se 
outorga nesa zona e a outros soares do entorno.
O destino do patrimonio municipal do solo está definido no artigo 177 
da Lei 9/2002.
Entre as posibilidades que outorga este precepto figura a constmcíón 
de vivendas suxeltas a algún réxime de protección pública. 
ALEGACIÓNS N“ 8 E 9
Conforme ás indicacións desta alegación, procedeuse a recoñecer 
novos elementos do patrimonio que quedaron protexidos e 
incorporados ao Catálogo de Patrimonio. 

iial, Obras Públicas e Transportes

¡catión Urbanística

'edroRaiih Gómez Rielo

IV;

C-
{._

Su.-.-

Zas, a 1 •'
EL V
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N* REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.422 lOJÑTA DE GALICIA
M‘ TERESA ASTRAY LÓPEZ

A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentaiizada no contido normativo do Plan Xeral mediante al 
ordenanzas de zona. Estas foron asignadas considerando ^g^ise 
da información urbanística, exposta na Memoria do Plan, o que ' 
permite para cada área ou zona establecer uns cond¡cic¡j 
urbanísticos en relación a diversos aspectos como a ti 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. Toi 
seguindo o criterio básico de adaptación e ¡ntegracíó 
urbana preexistente.
Por todo isto, non existen motivos que xustifiquen un 
condicións urbanísticas nos terreos obxecto da alegación.

Aprobado definitiv|amente por Qrde da Conselíeira de 
Política lerntonaiJ Obras Públicas e Transportes

NUV.

icación Urbanística

!Fó~PauIo Gómez Rielo

N° REXISTRO 1.423

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

|RAMÓN MUÍÑO ESPASANDlN

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 
lurbanisticos 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.

P:'
P
f:

d
se-L,-.

Zas, i; ' r, ,
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.424

MARIA TERESA MUlÑO ESPASANDlN

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 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

1.425 JttfliTA DE GALICIA
MARÍA TERESA MUÍÑO ESPASANDlN Aprobado definitivamente por Orde da Conselíeira de

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

Política lerriíorial, Obras Públicas e Transportes

D xefe do servizo Se Planificación Urbanística

fo 'Paulo Gómez Rielo

N” REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

c
f;
c
se.. j..
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

SARA MIRANDA AMADO

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 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

XUNTA DE GALICIA

1.428

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

MANUEL MIRANDA FONDO U 8 m. 2007
Acéptase a primeira alegación pero ¡nclúese a parcela dentg 
Solo de Núcleo Rural de Expansión.
Respecto á solicitude de retira-la protección do elemento 
débese aclarar que o traba lio de identificación de elemeH 
patrimonio foi elaborado e analizado por profesional comitentes,#' 
na materia e conta coa supervisión e aprobación da Conselt ' 
Cultura.
Un dos obxectivos do Plan Xeral constitúe a protección do patrimonio 
cultural, entre este patrimonio figura a arquitectura popular ou rural, 
mostra da nosa identidade.
Mediante a catalogación e protección preténdese que esta non 
desapareza ou perda valor; é por isto que a súa descatalogación non 
se considera, e polo tanto desestímase a alegación.

0 xefe do servio de PíapEcadón Urbanislica

JVeUro"Paü¡o Gómez Rielo

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

ND REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

ROBERTO LAGOA COSTA

1.429

Acéptase a alegación.

ISABEL DlAZ LAVANDEIRA 
JAIME D(AZ LAVANDEIRA

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos discrecionais, se non que constitúe un acto 
regulamentado cuxas oondicións 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

Zas. r¡
f'i

i.'.
P i r-5 r,
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N“ REXISTRO 

ALEGANTE

1.431

(MERCEDES ESPASANDlN RIAL

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N” REXISTRO 

ALEGANTE

[ÍT32 ______________________""

MARIA ASUNCIÓN CAMBEIRO MARTINEZ

CONTESTACIÓN

N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

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 tipoloxía 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. Todo isto, 
seguindo o criterio básico de adaptación e integración á estrutura ,
urbana preexistente. ,. XUNTA DE GALICIA
Por todo isto, non existen motivos que xustifiquen un cambio ñas T
condicións urbanísticas nos terreos obxecto da alegacifflijfÓraQO defimt|VarTiente pOf OfdS da ConsGÜeira d6

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data
'1.433

Olxefe do servfeo de Plaijificac ión UrbanísticaMANUELA VIDAL POSE

Acéptame as alegacións

’edfcTPmiío Gómez Rielo

N“ REXISTRO 

ALEGANTE

1.434 

VENERANDO MOREIRA REDONDO

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

[Ü435 ........................

MANUEL MONTES LÓPEZ

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 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 

r
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.436

M* FLORINDA FERREIRO BOUZAS

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 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

1.437 XUNTA DE GALICIA
Miguel Angel Alvarez RODRIGUEZ ____ Aprntartn .teliniti,ámenle por Orte da Cons*¡ra de
Á inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano Terrif^rial, Obras Públicas e Transportes 
obedece a motivos discrecionais, se non que constitúe un acto 
regulamentado cuxas condicións está definidas na lexislacióiv 
urbanística (artigo 11 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística%03ta 
protección do medio rural de Galicia).
A parcela identificada na alegación non encaixa na definicj 
Urbano ao se atopar desligada da malla urbana existenti 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das ¡nfrai 
redes de servizos público. N*
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación

¡cacíón Urbanística

’eUroVaúío Gómez Rielo

N° REXISTRO ¡1.438

ALEGANTE MARIA CONSOLO GARCIA MIRA

CONTESTACION 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 ato par desligada da malta urbana existente, así como 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das ¡nfraestruturas e 
redes de servizos público.
Poío tanto, non é posible acepta-la alegación

N“ REXISTRO 

ALEGANTE

1.439

MANUEL ROMERO BLANCO 
LUCINDA NÉLIDA GÓMEZ FUENTES 
LUIS ROMBO GÓMEZ 
CARMEN GÓMEZ FUENTES

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación "TT
-f-
f;

Se. ...
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N" REXISTRO 1-440

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

MANUEL ROMERO BLANCO E ISAURA GÓMEZ FUENTES 
MARÍA ISABEL ANTELO REY
JOSÉ MANUEL ROMERO GÓMEZ E ESTRELLA PARDIÑAS
LUCINDA NÉLIDA GÓMEZ FUENTES
RAMÓN ROMERO POSE
FLORINDO VECINO MANCEBO E ISAURA LAGE
CLAUDINA E JOSÉ CASTIÑEIRA CAAMAÑO
JOSÉ LIMIDEIRO CAAMAÑO
RAMÓN RODRÍGUEZ OTERO
CÁNDIDO FUENTES LÓPEZ
ALFREDO GÓMEZ AMEIJEIRAS
MARÍA DOLORES GÓMEZ GÓMEZ
FRANCISCO CANOSA FUENTES E M‘ CARMEN MOUZO
ENRIQUE SANTOS FERREIRO

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 S/2002 de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia). yiiÉUTA nc iT'AI l/MA
A parcela Identificada na alegación non encaixa na definición de&W V IA Uh oAUOIA 
Urbano ao se atopar desligada da malla urbana existent^a^^gfj^iiya^fg por Orde da Conseíteira de 
en situación deficitaria en cuestión de dotación das infraMtrüfyrstói^. 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación_______ ___________ T

tal, Obras Públicas e Transportes

de data 0 8 NUV. 2007

N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.441
v B3 *)CAMILO RODRÍGUEZ REY

MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
\¡;¡ jé/
N%,¡mv

,0 xefe do sea1 izo de Planificación Urbanística

^edroPaüto Gómez Rielo

CONTESTACIÓN ¡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 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 temeos obxecto da alegación

N* REXISTRO 

ALEGANTE

1.442

JOSÉ MARTÍNEZ CAAMAÑO

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación
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N" REXISTRO 1443 

ALEGANTE JOSÉ LAGO ANTELO

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 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 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 de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación ______XUNfA D1*" GALICIA

Aprobado definitivamente ñor Orde da Conselíeira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

N“ REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.444

MANUEL ALVITE TRIGO 
MANUEL SANTOS NOYA

craa—tr 8 NÜV. 2007

Tralo traballo de campo para o estudo do modelo dej 
constatouse que o asentamento de Vilaroobo atópas 
en situación de abandono. As construcións presenta/ 
deterioro, naigúns casos de ruina, o que tai pensar 
de vivenda ocasional ou de tempada e que a súa repoboácl? 
parece que vaia a se producir a curto prazo.
O artigo 13 da Lei 9/2002 define o núcleo rural como "terreos que 
serven de soporte a un asentamento de poboación", entre outras 
condicións.
Xa que non se cumpre a principal condición para a consideración de 
¡núcleo rural, desestímase a alegación.

Uirafe do servizo do r'japiíicacíón Urbanística

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.445____________

iMARlA BALBINA DOMINGUEZ PÉREZ

CONTESTACIÓN A Carballeira de Zas constitúe o espazo libre máis representativo de 
todo o Concedo, lugar onde ano tras ano se está a celebrar a popular 
celebración cultural.
O Concedo 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 articuladlo 
conxunto de determinacións que fagan posible a obtención de solo 
para o destino proposto.
Por todo isto, desestímase a alegación. _____________ _
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N° REXISTRO |1.446

ALEGANTE MARIA BALBINA DOMINGUEZ PÉREZ

CONTESTACIÓN EN RELACIÓN ÁS PARCELAS "A" e " E"
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 ¡nfraestruturas e 
redes de servizos público.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación.

EN RELACIÓN A PARCELA "B"
Acéptase a alegación.

EN RELACIÓN A PARCELA "C"
Acéptase a alegación, se ben se ordena con altura máxima de 3
plantas. XUNTA DE GALICIA
en relación A parcela "D" Aprobado definitivamente por Orde da Conselíeira de
A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda Política Territorial, Obras Públicas fi Transportes 
instrumentaiizada no contido normativo do Plan Xeral mediante as 
ordenanzas de zona. Estas foron asignadas considerando a aná|ise 
da información urbanística, exposta na Memoria do Pland© dnéa 
permite para cada área ou zona establecer uns condicionantes 
urbanísticos en relación a diversos aspectos como a tip 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. To 
seguindo o criterio básico de adaptación e ¡ntegracid 
urbana preexistente.
Por todo isto, non existen motivos que xustifiquen un < 
condicións urbanísticas nos terreos obxecto da alegación^

0 8 NÜV. 2007

O xefe do se mío de Planificación Urbanística

_ Ti? 
^edroPátíio Gómez Rielo

N° REXISTRO 1.447 

ALEGANTE FRANCISCO JAVIER ROMERO VIDAL

CONTESTACIÓN 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 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

(

Zas. :
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N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1,448

FRANCISCO J. ROMERO VIDAL

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
N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.449

M° DEL CARMEN ROMERO VIDAL

Acéptase a alegación

¡1.451

JOSEFA TERESA MOREIRA BLANCO

Aprobado definitivamente por Orde da Conselíeira de
Política Territorial, lObras Públicas e Transportes

\ 0 «fe do servizo de Planificación Urbanística

VeóroPaúlo Gómez Rielo

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 axeltada para a construclón 
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. ______________ J

N® REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.452

LUIS MIGUEL POSSE MOURIÑO I

Acéptase a alegación. _____________ __________________ ^

C
fi

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

Zas,
e:

>j n 
■ iQ7
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N* REXISTRO 

ALEGANTE

1.454

Ma ELENA POSSE FRAGA

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación

N" REXISTRO 1,455

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

AMPARO BALBINA REY SENANDE

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 a o 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

1.456

M‘ LUZ CALO OREIRO

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 
jexistencia 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 Ordo da Conselíeira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

rde data 0 8 NUV. 2037

O xefe do servizo de PlarjiGcación Urbanística

’edñTPanlo Gómez Rielo
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N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.457

ALFREDO RODRIGUEZ FONDO 
RAMIRO RIAL TOJA 
CONSTANTINO MIRA FACAL 
EDELMIRA BUSTO ROMERO 
MANUEL BUSTO ROMERO 
CRISTINA MATO MARTINEZ 
MANUEL MATO MARTINEZ 
ANGEL LUIS FERNÁNDEZ CASTRO 
MANUEL ROMERO MATO 
JOSÉ CAMAFREITA RODRIGUEZ 
GUSTAVO VARELA GARCIA 
CARMEN RIAL AMADO 
JOSÉ RIAL ARIJÓN 
RANMIRO RAMA LÓPEZ 
MANUEL MAROÑAS BUSTO 
HILDA RUFINA VARELA GAROIA 
JOSÉ ROMERO MATO 
JESÚS ROMERO SUÁREZ 
RAMIRO DOMINGUEZ VELO 
MANUEL COUTO RIAL 
M* DEL PILAR MOURELLE AMADO 
MANUEL REY RAMA 
MODESTO PEREIRA FARIÑA

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

jo servizo rie Planificación Urbanística

recIrcTPSííte Gómez Rielo

CONTESTACIÓN Os terreos obxecto de alegación non reúnen os requisitos 
legalmente establecidos para seren considerados como solo de 
núcleo rural.
Sobre o concepto de núcleo rural e a súa zona de expansión, o 
artigo 13.1 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia, establece textualmente:
"Constitúen solo de núcleo rural os terreos que serven de soporte a 
un asentamento de poboación singularizado en función das súas 
características morfolóxicas, tipoloxía tradicional das edificaclóns, 
vinculación coa explotación racional dos recursos naturals ou de 
circunstancias doutra índole que manifestén a imbricación racional 
do núcleo co medio física onde se sitúa e que figuren diferenciados 
administrativamente nos censos e padróns oficiáis, asi como as 
járeas de expansión ou crecemento destes asentamentos."
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 
manees das estradas de carácter principal.
E por isto que non é posible acepta-la alegación

r
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N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.458

JESÚS MANCEBO 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 clrcunscrición 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. XU
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.

NTADE GALICIA
Aprobado definitiva mente por Orde da Conselíeira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

1.459

PILAR GONZÁLEZ PEREIRO

¡O Equipo Redactor entende que os terreos obxecto de a 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao ei 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime 
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 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 de referencia detectouse un valor 
(forestal que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.

icación Urbanística

’earo Paulo Gómez Rielo

N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.460

JOSÉ MIRA BUSTO

(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 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 '

SQL

Zas, a
El
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N“ REXISTRO 

ALEGANTE

1.461

MARIA DEL MAR FUENTES BARREIRO j

CONTESTACIÓN 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 tipoloxfa 
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 xustlflquen un cambio ñas 
condicións urbanísticas nos terreos obxecto da alegación

N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.462

NÉLIDA REY LEIS

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N° REXISTRO 1.463

ALEGANTE ¡JOSEFA FERNÁNDEZ MARTINEZ

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

DE GALICIA
por Orde da Conseíleira de 

Polilíca Terri orial. Obrlas Públicas e Transportes

A 0 nflfo de servizo de Pfarjificación Urbanística

N" REXISTRO '1.464

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

se:..
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N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.467N° REXISTRO

ALEGANTE

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data [¡ g ¡«jv, 2007

:6fe do servio de Planificación Urbanística

’eiTro PátjTo Gómez Rielo

CONTESTACIÓN Acéptanse as alegadóns.

r
í..

c

se., j.. .

Zas, n 
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N" REXISTRO 1.468

ALEGANTE JULIO GONZÁLEZ NÚÑEZ
EVARISTO FUENTES LÓPEZ
PERFECTO DELAFUENTE PEREIRA
FERNANDO VÁZQUEZ MONTERROSO
MANUEL PAREDES MOREIRA E PILAR MONTERO
SOLITA MATILDE RIAL LEMA
MAXIMINO GARCÍA AÑÓN
ALFREDO FACAL MIRA
JOSÉ MUlÑO ESP ASAN DÍN
MANUEL MOURELLE AMADO
JOSÉ RIAL DUARTE

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 tipoloxía 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. Todo isto, 
segulndo o criterio básico de adaptación e integración á estrutura
urbar^preexistente. XU NIA DE GALICIA
Por todo isto, non existen motivos que xustifiquen un cambio ñas
¡condicións urbanísticas nos temeos obxecto da aiegaclwfobaoo definiti /arnsnte por Ordo da Conselleira de

FoUtica lerritml. Obras Públicas e Transportes

N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.469
de data 0 8 NUV. 2007

MANUEL ANTONIO PÉREZ OTERO sfe do servizo de Planificación Urbanística

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbl 
obedece a motivos discrecionals, se non que constitúi 
reglamentado cuxas condicións está definidas na lexisl 
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

Gómez Rielo

N“ REXISTRO 

ALEGANTE

1.470

IMANUEL ANTONIO PÉREZ OTERO

CONTESTACIÓN A Inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos dlscredonais, 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

C
L
c.
S&L : _J. .
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N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.471

MANUEL ANTONIO PÉREZ OTERO

A inclusión de parcelas dentro do ámbito do Solo Urbano non 
obedece a motivos dlscrecionais, 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

1.472

PURA DOMINGUEZ MOURELLE

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

XUNTA DE GALICIA
ftmjivamente por Orde da Conselleira de

TüoriqL Obras Públicas e Transportes

de data 0 8 «ÜV. 2CG7

N” REXISTRO 1.473

ALEGANTE MARÍA DEL CARMEN RfO BRENLLA

CONTESTACIÓN

do ssrviro de Planificación Urbanística

Os terreos obxecto da primeira e da segunda alegación 
os requisitos legalmente establecidos para ser considerados como 
Isolo 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 clrcunscríción 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-las dúas primeiras alegación.

Con respecto a terceira 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: 
l'Dita área estará comprendida polos terreos delimitados por una 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 de referencia detectouse un valor 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la terceira alegación,

'PeSñTFéuto Gómez Rielo

fr
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N" REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.474

IGNACIO BARREIRO DOMINGUEZ

A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumental izada no contldo normativo do Pian 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 alegadffiP^CiO üSlini

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

de data
1.475

JOSÉ RODRIGUEZ MOREIRA

En base a medicións realizadas ¡n situ e con apoio de 
aérea, recolocouse a edificación na base cartográfica.^
Por outra parte, é criterio do Plan incluir dentro de ordené 
duas edificacións existentes ao bordo da estrada AC-552.
Dado que a construción propiedade do alegante foi aliñada respecto 
iá estrada antes de se executar as obras de ampliación da mesma, 
entendemos que debe se-la propia entidade competente a que 
autorice o mantemento da liña anterior.
O Plan pon os medios para isto, establecendo unha aliñación que 
respecta integramente a edificación do alegante.
Por outra parte o Plan optou por incorpora-la edificación dentro do 
ámbito do sector 11 ao obxecto de acelera-lo proceso de 
normalización do conxunto de edificacións que, en situación 
irregular, se localizan no Alio. 

U 8 MOV. 2007

N® REXISTRO 1.476

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

MARIA ROMERO BLANCO

A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
¡nstrumentalizada 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 pera 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
C
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N'REXISTRO 1.477 

ALEGANTE MARÍA TERESA ASTRAY LÓPEZ

CONTESTACIÓN 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 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_________

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conseíleira de

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

f
í
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.480

MAXIMINO SOUSA PÉREZ

ALEGACIÓN N° 1
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 lexislaclón 
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.
Por outra parte, unha vez definido o proxecto de Vía de Alta ,
Capacidad» Carballo - Cee, e incorporado como Sistema Xeral XU MTA DE GALICIA
Viario con tóbalas afeccións, constátase a posibllidade dur>nrr.h H . :| ; i ' ‘ ,
desenvolvemento urbanístico ñas inmediacións do enlace c8a, e Iflltlwmenfe riorOrde da Conselleira de 
estrada AC-552 que godería soluciona-la situación i (regularloca Ismunal, Obras Públicas e Transportes 
establecemento de hostalería. f ‘
ALEGACIÓN N° 2 . . r
Se ben se afirma na alegación que o viario xurdiu tras acordds%WN^( U 8 NÜV. 2C07 
particulares, resulta certo que tras un longo período de temp 
consumou unha situación na cal existe una rúa aberta pori 
redes e servizos públicos na cal se sustenta un consider, 
de edificadóns de vlvenda colectiva, o que dá lugar á cor| 
do carácter público da via. ^
Non se considera nin xustificado nin operativo incluir este st¡

0 xefe do servio de rdapificación Urbanística

jdunha área de reparto de cargas e beneficios cuxa finalidade dista 
moito de ter relación coa problemática manifestada na alegación. 
(ALEGACIÓN N° 3
Desestímase a alegación considerando que a construción actual 
difidlmente se pode integrar no contexto urbano preexistente.
O Plan permite a legalización e acabado da construción sempre e 
cando o volume manteña unha distancia razoable ao cante do Río 
Grande.

eamPau/o Gómez Rielo

N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.481

IMARlA DEL CARMEN LEMA DIAZ

CONTESTACIÓN A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumenta liza da 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

1.482 -------- ------------------ !T^-----

RAMÓN LEMA DÍAZ f.

Acéptase a alegación L-i.

—■—-------------------

Zas, n
Fi
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N“ REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.483

ESTRELLA LEMA D(AZ

A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentalizada no conlido 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

N* REXISTRO 

ALEGANTE

1.484
JÜMTA DE GALICIA

Aprobado definifikmente por Orde da ConseIJeira de
FILUCHA REDONDO PROL Política Temtoriaí| Obras Públicas e Transportes

[Acéptase a alegación
Tíe data

T\ O xefe do servizo de Píarjiitcación Urbanística

1.485

JULIO GARCIA GARCÍA
boro Pauto Gómez Rielo

CONTESTACIÓN A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentalizada no contído 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

1.486 

MATILDE VIDAL OREIRO j

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 ca^o, ¡ ; - 
poda afectar a solo rústico especialmente protexido’.
No caso particular dos terreos de referencia detectouse un va lo) 
agrícola que motiva a protección dos mesmos.
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.________ c

St;.. .

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

N' REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.487

MANUEL MANTIÑÁN MOSQUERA

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. v
Por todo isto, non existen motivos que xustifiquen un cambio na&U

Polílica Territorial, Obras Públicas e Transportes

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN
cación Urbanística

Contestación a alegancíón n° 1:
Conforme aos criterios de delimitación de núcleo rural 
de expansión establecidos e expostos na Memoria Xustf 
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 primeira alegación

Contestación a alegación n° 2:
Con respecto a segunda alegación, 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 

C;



ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N" REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.489__________ _______________________

MARIA EUGENIA MIRA MONTES 
HILDA MIRA MONTES 
FERNANDO MIRA MONTES 
EDUARDO ANTELO MARTINEZ 
MANUEL LEMA GARCIA 
CARMEN VARELA REY 
EDELMIRO CORZÓN PÉREZ 
M» DEL PILAR ESPASANDÍN VÁZQUEZ 
CLODOMIRO SANTOS VÁZQUEZ 
JOSÉ ANTONIO POSE BLANCO 
MANUEL REY BOUZAS
ERUNDINA MONTES VARELA _______________ ______________

Conforme aos criterios de delimitación de núcleo rural e da súa zona]
de expansión establecidos e expostos na Memoria Xustlflcatlva do I 
Plan, así como ás indicacións realizadas sobre este asunto por parte 
da Dirección Xeral de Urbanismo no seu Informe ó Plan Xeral, os 
núcleos ruraís non deben expandirse de forma lineal a ambas
marxes das estradas de carácter principal. XUNTA DE GAI ICÍA
É por isto que non ó posible acepta-la alegación ji ■ „ ,, . .
L-------- - ----- -—~----------- - —-—*—■---------- Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

! 1.490 de data ¡0 8 NÜV. 2007
JOSÉ ANDRADE FERRE IRA ....

Conforme aos criterios de delimitación de núcleo rural q|la ¡
de expansión establecidos e expostos na Memoria Xus1 
Plan, así como ás indicacións realizadas sobre este asun@yj.orj 
da Dirección Xeral de Urbanismo no seu informe ó Plan

Haijjficación Urbanística

’eófoPaúio Gómez Rielo

núcleos rurais non deben expandirse de forma lineal a ambas 
marxes das estradas de carácter principal.
É por ¡sto que non é posible acepta-la alegación

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.491

SILVINO GONZÁLEZ VILARNOVO

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

N° REXISTRO 

ALEGANTE

1.492

MANUEL BUSTO BOUZAS
EMILIO FORJAN BLANCO
MARIA BLANCO MOURO
BALBINA CARRIL RODRÍGUEZ
CARMEN ANTELO BUSTO
HERMINDA DOMÍNGUEZ MIRANDA rv/ ' "
MARÍA SOLEDAD ANTELO BUSTO i"
JOSÉ BLANCO MOURO í

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

Zas.
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ALEGACIÓNS AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ZAS

N® REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

ND REXISTRO 

ALEGANTE

1.494__________ ___ __________

¡FRANCISCO JAVIER MIRA LÓPEZ

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.495____________

¡AURELIO ERIAS MAZAS

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orete da Conseiteira de 

T- ■" ral, Obras Públicas e TransportesPolítica Tnrrílm

de data 0 8 NGV. 2007
\ O x&fe do serviza ds Planificación Urbanística

’&TtZ)'Paulo Gómez Rielo

CONTESTACIÓN 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

N" REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.496
¡AURELIO ERIAS MAZAS ”” “ I

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

C
f;

Si,. ,

Zas, ; 
r
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N" REXISTRO 1.497 

ALEGANTE MANUEL CARRO VARELA

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 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

1.498 XU&TA DE GALICIA
EDUARDO MATA DÍAZ

. AprobadfráeMivaniente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial, hhras Públicas e Transportes

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación
de data 0 8 KÜV. 2GQ7

r——-----------------------------------------------------—-------- ¡fi mm %Y~~n
N" REXISTRO 1.499 (i pL$| 1]

ALEGANTE EDUARDO MATA DÍAZ ,#
L.. ---------------------- - -------------------- ------ J

0 xefe do servia; de Planificación Urbanística

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 tipoloxía 
edificatoria, a ocupación da parcela, a altura, etc. Todo ¡sto, 
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

‘ectroPaülo Gómez Rielo

N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.500

CARMEN MATA RIAL

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. DL ':
Conforme á Orde de 5 de marzo de 2007 e a Orde de 7 de siembro 
de 2007 sobre a aprobación definitiva do P.X.O.M., os terreop 
obxecto de alegación deben clasificarse de solo rústico.
Polo tanto, non é posible acepta-la alegación " ‘

Zas,
ti.
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N® REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

XUNTA DE GALICIA

1.501

ROSARIO RIAL BUSTELO

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 ato par 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 >1.502

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

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

JOSÉ LUIS DOMINGUEZ PÉREZ de data

A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda 
instrumentalizada no contido normativo do Plan Xeral i 
ordenanzas de zona. Estas foron asignadas considera 
da información urbanística, exposta na Memoria do Pn 
permite para cada área ou zona establecer uns oondicli 
urbanísticos en relación a diversos aspectos como a tipófí 
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 __

NliV. 2C07

0 J@fe do servizo tío Pjaijificactón Urbanística

PeaifTPáijIo Gómez Rielo

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.511 (FORA DE PRAZO) 

ENRIQUE SANTOS FERREIRO

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 

N® REXISTRO 

ALEGANTE

1.512 (FORA DE PRAZO) 
RAMIRO LÓPEZ RAMA ~

CONTESTACIÓN Acéptase a alegación.

D’: ' 
C

se.. .

"Zas, r i T 
---------— es.
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N° REXISTRO 1.514 (FORA DE PRAZO)

ALEGANTE GLORIA NEGREIRA GONZALEZ

CONTESTACIÓN O Equipo Redactor enten de 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 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 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 de referencia detectouse un valor } 
agrícola que motiva a protección dos mesmos. X U
Por todo isto non é posible acepta-la alegación. Aprobado dsfíniti

A DE GALICIA
amente por Orde da Conselleira de 

Política Teriiíonai. Obras Públicas e Transportes

N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

1.521 tfe dala q 8 NQV. 2007
M* DOLORES LÓPEZ-RIOBOO LATORRE

A alegación formúlase dende unha inquedanza infum 
non poder exerce-lo uso e aproveitamento forestal ei 
que o Plan outorgou a clasificación simultánea de Solí 
Especial Protección Forestal e da Paisaxe.
Non é así. Conforme ao artigo 8.2.6. "Solo Rústico de Protección da 
Paisaxe" establécese a seguinte definición de uso e tipoloxía:
"Os usos e actividades que teñan cabida nesta clase de solo 
deberán preservar e manteólo valor paisaxístico detectado. Son, polo 
tanto, usos agrícolas e forestáis de tipo tradicional grazas aos que se 
produciu aquela determinada paisaxe".
Non existe, polo tanto, motivos que xustifiquen atender a alegación.

icación Urbanística

’aulo Gómez Rielo

Na REXISTRO 

ALEGANTE

1.522

|M‘ DOLORES LÓPEZ-RI OBOO LATORRE

CONTESTACIÓN Traía aprobación inicial do documento de Plan Xeral, iniciouse un 
período de consultas coas administracións sectoriaís a fin de que 
puideran informar sobre as cuestións que son da súa competencia. 
A Dirección Xeral de Patrimonio emitiu o seu preceptivo informe ao 
Plan, no cal advertía da improcedencia de atribuir novos 
aproveitamentos urbanísticos dentro do contorno de protección das 
Torres do Alio. Isto fai inviable calquera intento de amplia-lo sector 
do polígono industrial, xa que non é viable o aumento do 
aproveitamento urbanístico.
Por todo isto, desestímase a alegación.

f. .

Zas, :~
Li

■r.n
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N“ REXISTRO 

ALEOANTE 

CONTESTACIÓN

1.523______________ __ __________________ _______________

M' DOLORES LÓPEZ-RI OBOO LATORRE

Conforme aos criterios de delimitación de núcleo rural e da súa zona 
de expansión establecidos e expostos na Memoria Xustificatlva 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_______ _________

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

u
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N° REXISTRO 1.524 

ALEGANTE DiCTINO MACEIRA FERNÁNDEZ

CONTESTACIÓN SOBRE A ÁREA DE REPARTO AR-SU-Z1 
A delimitación da área de reparto AR-SU-Z1 en Solo Urbano Non 
Consolidado ten o seu motivo de ser na definición contida no artigo 
12 b) da Lei 9/2002:

Necesidade de completa-lo proceso urbanizador, en especial o 
viario interior cuxa situación actual é moi deficitaria.
* Necesidade de obtención de solo destinado a dotacións (ocupación 
anticipada de terreo destinado a centro social municipal).

Formulación dunha ordenación substancialmente diferente á 
existente, baseada en bloques de vivenda colectiva cando o contexto 
próximo é de vivenda unifamiliar.
Tralo período de exposición ao público, o Equipo Redactor constata 
que non se produciron avances no estado da urbanización interior, 
polo que decide recupera-la proposta previa na cal se integra na 
área de reparto a totalidade dos terreos. Desta forma a proposta 
axústase en mellor medida á definición do Solo Urbano Non 
Consolidado.
Por outra parte, o deseño da proposta intenta ser fiel ao deseño 
inicial acordado entre as partes e plasmado no Convenio Urbanístico 
firmado no ano 1999.
No entanto, o problema xurde ante o inconveniente de dar XUNTA DE GALICÍA 
cumprimento aos artigos 46 e 47 da Lei 9/2002 nos cales se limita o , ... , , , „ ...
aproveitamento urbanístico a 0,85 m2/m2 ese fixan os estámfifárw^^ mtivameníe por Orde da Conselíeir 
para dotacións. Política Territorial, Obras Públicas e Transportes
Resulta, polo tanto, inviable o mantemento da ordenación acordada 
no Convenio.
Asi as cousas, o Plan Xeral propón unha solución de ordenadórtíóift Ü 8 n Ü V, 2007 
responde ás esixencias legáis e á vez intenta cubri-las aspirar;''
da Propiedade.
SOBRE AS PARCELAS SITUADAS EN BAIO
1) Por error considerouse de titularidade municipal unha ©stn 
franxa axa rd i nada cando, segundo consta na alegación, tP 
dunha parcela propiedade do Arcebispado.
Dado que non se contempla que a parcela pase a formar partera 
rede pública de espazos libres, corrixiuse o erro. A cualificación 
definitiva que se propón é a de Sistema Local de Espazo Libre de 
titularidade privada.
2) O papel que a Igrexa Católica ten desenvolvido durante sáculos 
de servizo á sociedade está lonxe de toda dúbida.
O Plan considera que a función da Igrexa ten un marcado carácter 
de servizo público, fundamental en localizacións onde 
tradicional mente a Igrexa tomou parte activa na sociedade rural, 
incluso antes que as propias administracións públicas.
É por isto que, aínda que sendo unha entidade privada, a labor 
social que desempeña merece un tratamento ou consideración 
especial no Plan. De ai a cualificación de sistema local de 
equipamento.
3) En canto ao viario que linda coa segunda parcela obxecto de 
alegación débese aclarar que non se trata dun erro se non dunha 
cualificación intencionada xustificada.
é certo que se trata dun paso de carácter público que ben podería 
cualificarse de viario. No entanto detectáronse unhas calidades 
ambientáis bascadas na existencia dunha fonte e un lavadoiro que 
outorgan un valor engadido ao espazo público, un espazo público 
que debe ser peonil o estandal e nunca un mero viario que non 
admite o tránsito rodado. Por todo isto, a cualificación axeitada é a 
de espazo libre. ___________ _______

0 xeíe do servizo de Planificación Urbanística

'edrcTPaulo Gómez Rielo

C
fL
E,
sec.; j.
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N° REXISTRO 

ALEGANTE 

CONTESTACIÓN

N" REXISTRO 

ALEGANTE

CONTESTACIÓN

1.557 (FORA DE PRAZO)

JORGE RODRIGUEZ ALVAREZ

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 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 de referencia detectouse un valor
agrícola que motiva a protección dos mesmos. ^JJ p; je Q^LICIA

Apiubado def nítidamente por Orde da Conselleira de
Por todo isto non é posible acepta-la alegación.

Política Territorial. Obras Públicas e Transportes

1.590 (FORA DE PRAZO) de data' ó n-j;.

MARÍ CARMEN ANTELO ESPASANDÍN
ANA BELÉN ANTELO ESPASANDÍN ----------&——A O ¡tete ac strv

O Equipo Redactor entende que os teneos obxecto de a( 
son susceptibles de clasificación como núcleo rural ao er 
nunha zona sobre a que é preciso establecer un réxime dev22Si0"' 
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 teneos delimitados por una liña 
poligonal paralela á de circunscridón 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. 

cación Urbanística

__
'PearoRsúfo Gómez Rielo

N" REXISTRO 

ALEGANTE

1.685 (FORA DE PRAZO)

¡MIGUEL REYMÚNDEZ MATO "!

CONTESTACIÓN A ordenación pormenorizada do Solo Urbano queda q •
instrumentalizada no contido normativo do Plan Xeral mediante as ^ 
ordenanzas de zona. Estas foron asignadas considerando a análise 
da informadón urbanística, exposta na Memoria do Plan, o que ^ 
permite para cada área ou zona establecer uns condidonantes £ ~ 
urbanísticos en relación a diversos aspectos como a tipoloxía se: 
edificatoria, a ocupadón da parcela, a altura, etc. Todo isto, 
seguindo o criterio básico de adaptación e íntegradón 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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