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1. INFORMES PREVIOS 

 

ORGANISMO LEXISLACION SECTORIAL DATA 

MINISTERIO DE FOMENTO. 
Secretaría de Estado de 
Planificación e Infraestruturas 
Secretaría Xeral de Infraestruturas 
Dirección Xeral de Infraestruturas 
Ferroviarias 

Lei 39/2003 del sector Ferroviario(art 
7.2). 

11 de agosto de 2010. 

MINISTERIO DE FOMENTO. 
Secretaría de Estado de 
Planificación e Infraestruturas 
Dirección Xeral de Estradas 
Demarcación de Estradas do 
Estado en Galicia 

Lei 25/88, de 25 de xullo, de estradas 
do estado (art 10.2). 

17 de setembro de 2010 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE E 
MEDIO RURAL E MARIÑO. 
Secretaría Xeral do Mar 
Dirección Xeral de Sostibilidade 
da Costa e o Mar 
Subdirección Xeral de Dominio 
Público Marítimo Terrestre. 

Lei 22/8 de Costas (art 112.a e 117.1). 4 de outubro de 2010 

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 
TERITORIO E INFRAESTRUTURAS. 
Secretaría Xeral de Ordenación 
do Territorio 
Subdirección Xeral de Urbanismo. 

Lei 22/8 de Costas (art 117.1). 
Decreto 158/2005, do 2 de xuño, polo 
que se regulan as competencias 
autonómicas na zona de servidume 
de protección do dominio público 
marítimo terrestre. (art 24.2.b) 

04 de febreiro de 2011 

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
Secretaria Xeral de Ordenación 
do Territorio 

Lei 9/2002 artigo 85.1 01 de febreiro de 2011 

 

  



 

 

 

Páxina  3 

t  a
planes y proyectos
e

2. INFORME SECTORIAL FERROVIARIO 

2.1 MINISTERIO DE FOMENTO. Secretaría de Estado de Planificación e Infraestruturas. Secretaría 

Xeral de Infraestruturas. Dirección Xeral de Infraestruturas Ferroviarias 

2.2 MEDIDAS CORRECTORAS INFORME DO MINISTERIO DE FOMENTO. (LEI DE SECTOR FERROVIARIO) 
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2.  INFORME ...................................................................................................................................................................... 3 
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2.2  Línea de edificación .................................................................................................................................................... 3 
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1. ANTECEDENTES 

 

FASE: ANTERIOR A APROBACIÓN INICIAL 
ADMINISTRACIÓN: ESTATAL 
ORGANISMO: MINISTERIO DE FOMENTO. 

Secretaría de Estado de Planificación e Infraestruturas 
Secretaría Xeral de Infraestruturas 
Dirección Xeral de Infraestruturas Ferroviarias 

NORMATIVA: Lei 39/2003 del sector Ferroviario(art 7.2). 
CONTIDO: Informe vinculante e comprensivo das observacións que estime convenientes 

Asimismo, en los casos en que se acuerde la redacción, revisión o modificación de un 
instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a líneas ferroviarias, a tramos de 
las mismas, a otros elementos de la infraestructura ferroviaria o a las zonas de servicio 
previstas en el artículo 9, el órgano con facultades para acordar su aprobación inicial 
deberá enviar, con anterioridad a ésta, el contenido del proyecto al Ministerio de 
Fomento para que emita, en el plazo de un mes computado desde la fecha de su 
recepción y con carácter vinculante en lo relativo a las materias de su competencia, 
informe comprensivo de las observaciones que, en su caso, estime convenientes. Si 
transcurrido dicho plazo no se hubiera evacuado el informe citado por el referido 
Ministerio, se entenderá su conformidad con el proyecto.

DATA: 11 de agosto de 2010. 
CONSECUENCIA: SOLICITARASE INFORME POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
  
FASE: POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
LEI 9/2002 DO 
SOLO 

Artigo 85º.-Procedemento de aprobación do plan xeral. 
O concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial….. 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a administración municipal 
deberá solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que 
resulten necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a 
lexislación sectorial sinale outro prazo. 
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2. INFORME 

 

2.1 Normativa 

Corríxese o listado de lexislación sectorial aplicable recollendo a seguinte normativa: 

• Lei 39/2003, de 17 de novembro, do Sector Ferroviario. 

• Real Decreto 2387/2004, de 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do 
Sector Ferroviario. 

 

2.2 Liña de edificación 

Corríxese o artigo 221.2 das normas con respecto o criterio de medición da liña de edificación, 
establecéndose segundo o artigo 34.2 do regulamento medida desde a aresta exterior da 
plataforma. 

 

2.3 Clasificación, cualificación e ordenación do solo 

A ordenación establecida no presente PXOM respeta as servidumes das liñas ferroviarias, definidas 
no capítulo III da Lei 39/2003, de 17 de novembro, do Sector Ferroviario e no capítulo III do Real 
Decreto 2387/2004, de 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do Sector Ferroviario. 

Os terreos contiguos as zonas de protección de ferrocarril, establecese a cualificación de solo 
rústico de protección de infraestruturas agás no ámbito de solo urbano, onde acada a clasificación 
de infraestrutura viaria. 
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3. CONCLUSIONS 

En consecuencia dáse cumprimento o informe da Dirección de Infraestruturas Ferroviarias do 

MINISTERIO DE FOMENTO, incorporando as correccións derivadas das observacións presentadas ó 

documento previo a aprobación inicial. 

Unha vez Aprobado Inicialmente recabarase novamente informe en base a seguintes disposicións 

normativas 

 

Lei 9/2002 do Solo 
Artigo 85º.-Procedemento de aprobación do plan xeral. 
O concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial….. 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a administración municipal deberá 
solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que resulten 
necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a lexislación 
sectorial sinale outro prazo. 

 

Lugo, Xaneiro de 2012. 

O director do equipo redactor 

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ 
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3. INFORME SECTORIAL DE ESTRADAS 

3.1 MINISTERIO DE FOMENTO. Secretaría de Estado de Planificación e Infraestruturas. Dirección 

Xeral de Estradas. Demarcación de Estradas do Estado en Galicia 

3.2 MEDIDAS CORRECTORAS INFORME DO MINISTERIO DE FOMENTO. (LEI DE ESTRADAS) 
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INFORME DO MINISTERIO DE FOMENTO. (LEI DE ESTRADAS) 
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2.  INFORME ...................................................................................................................................................................... 3 

2.1  Estrada CN-642. Línea de Edificación. ...................................................................................................................... 3 

2.2  Trazado da autoestrada San Cibrao-Barreiros. ....................................................................................................... 4 

2.3  Normativa. ...................................................................................................................................................................... 4 

2.4  Correcións de erros detectados ................................................................................................................................ 4 

3.  CONCLUSIONS ............................................................................................................................................................ 5 
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1. ANTECEDENTES 

 

FASE: ANTERIOR A APROBACIÓN INICIAL 
ADMINISTRACIÓN: ESTATAL 
ORGANISMO: MINISTERIO DE FOMENTO. 

Secretaría de Estado de Planificación e Infraestruturas 
Dirección Xeral de Estradas 
Demarcación de Estradas do Estado en Galicia 

NORMATIVA: Lei 25/88, de 25 de xullo, de estradas do estado (art 10.2). 
CONTIDO: Informe vinculante e comprensivo das suxerencias que estime convenientes. 

Acordada la redacción, revisión o modificación de un instrumento de planeamiento 
urbanístico que afecte a carreteras estatales, el órgano competente para otorgar su 
aprobación inicial deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido 
del proyecto al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo , para que emita, en el plazo 
de un mes, y con carácter vinculante, informe comprensivo de las sugerencias que 
estime conveniente. 
Si transcurrido dicho plazo y un mes más no se hubiera evacuado el informe citado por 
el referido departamento, se entenderá su conformidad con el mismo.  

 
DATA: 17 de setembro de 2010 
CONSECUENCIA: SOLICITARASE INFORME POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
  
FASE: POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
LEI 9/2002 DO 
SOLO 

Artigo 85º.-Procedemento de aprobación do plan xeral. 
O concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial….. 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a administración municipal 
deberá solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que 
resulten necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a 
lexislación sectorial sinale outro prazo. 
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2. INFORME 

2.1 Estrada CN-642. Línea de Edificación. 

Segundo o informe emitido polo Ministerio de Fomento a única estrada de titularidade actual que 
discorre actualmente polo termino municipal de Burela é a CN-642, clasificada actualmente coma 
variante de poboación séndolle de aplicación o artigo 25.4 da Lei 25/1988, estando a línea límite 
de edificación a 100 m. en toda a lonxitude da variante. 

Con posterioridade se publica a declaración de impacto ambiental da Autoestrada entre San 
Cibrao e Barreiros, no BOE do 13 de Decembro de 2.011, dando por aceptados os tramos propostos 
por o estudo como alternativas de trazado, as que se lles impon unha serie de cambios de trazado 
para dar cumprimento ás disposicións ambientais. 

Ante o cambio de situación producido pola declaración de impacto ambiental formúlase unha 
nova petición de cambio de definición da liña de edificación polos seguintes motivos: 

O proxecto consiste na construción dunha autovía entre as localidades   de San Cibrao e 
Barreiros (na provincia de Lugo),  que supoña unha alternativa á estrada N-642, que discorre 
pola costa. Dado o seu carácter de variante a necesidade de ampliación da N-642 queda 
moi reducida. Practicamente é seguro que non necesitará de ampliacións, xa que o tráfico 
discorrerá principalmente pola autovía, descargando todo o tráfico da nacional, tal e como 
sucedeu noutras situacións similares, como pode ser a situación na N-VIN coa apertura da a-6 
ou N-634 coa apertura da a-8. 

O terreo na marxe esquerda da estrada N-642 é considerado rústico en todo o tramo, polo 
que a circunvalación non corre perigo de  converterse nun tramo urbano. 

O terreo da marxe dereita soporta na actualidade o chan urbano e zonas urbanizables do 
Concello recollidas na normativa vixente e que se reordenan baseándose na revisión do Plan 
Xeral. Estes ámbitos sitúanse en parte en distancias inferiores aos 100 m.  

A maior parte deles son de construcións e situacións urbanísticas anteriores á construción da 
citada variante. 

O ámbito de definición da liña de edificación comprenderá dende o P.K. 43 +000 ao P.K. 47 +200 
por a marxe dereita, que corresponden ás zonas de influencia sobre o solo urbano e as unidades 
de actuación definidas no PXOM. 

Para a súa definición manteranse os criterios da Lei e o regulamento de estradas. 

A liña de edificación colocarase a unha distancia de 25 metros da  aresta máis próxima da 
calzada en estradas convencionais. 

Onde, por ser moi grande a proxección horizontal do noiro das explanacións, a liña límite de 
edificación quede dentro das zonas de dominio público ou de servidume, a citada liña farase 
coincidir co  bordo exterior da zona de servidume. 

Onde as liñas límite de edificación se superpoñan, en función de que a súa medición se realice 
dende a estrada principal ou dende os ramais de enlaces e vías de xiro de interseccións, 
prevalecerá, en todo caso, a máis afastada da estrada, calquera que sexa a estrada ou 
elemento  determinante. 
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2.2 Trazado da autoestrada San Cibrao-Barreiros. 

No PXOM se recollerá o trazado seleccionado na declaración de impacto ambiental da 
Autoestrada entre San Cibrao e Barreiros, no BOE do 13 de Decembro de 2.011, dando por 
aceptados os tramos propostos por o estudo como alternativas de trazado, as que se lles impón 
unha serie de cambios de trazado para dar cumprimento ás disposicións ambientais, establecendo 
a reserva de solo clasificado coma solo rústico de protección de infraestruturas. 

2.3 Normativa. 

Se recolle no artigo 208.3 das normas urbanísticas do PXOM de Burela, dentro dos usos e actuacións 
permitidas os de ampliación da vía e instalación dos elementos funcionais definidos no artigo 55 do 
R.D. 1812/1994 nos terreos clasificados coma solo rústico de espacial protección de infraestruturas 
incluso nas zonas que coincidan con outros solos rústicos de especial protección. 

Se recolle asómesmo na documentación de o PXOM as limitacións en canto a apertura de novos 
accesos ou modificación do existentes incorporando no articulado da normativa, artigo 208. A 
competencia para autorizar a construción e, ou modificación das conexións coas estradas de 
titularidade estatal corresponden o Ministerio de Fomento debendo cumprir o establecido na Orde 
Ministerial de 16 de decembro de 1.997, pola que se regulan os accesos as estradas do Estado, as 
vías de servicio, e a construción de instalacións de servicios e na Orde de 27 de decembro de 1.999, 
pola que se aproba a norma 3.1.IC Trazado da Instrución de Estradas. En todo caso previo o inicio 
das obras o promotor redactará o correspondente proxecto de construción e o remitirá a 
Demarcación de Estradas do Estado de Galicia para a súa tramitación e autorización se procede. 

2.4 Correcións de erros detectados 

Se corrixen os tramos identificados pertencentes a estrada CN-642, que foron cedidos o Concello 
na seguinte documentación. 

Plano O2.03. Clasificación-Ordenación-Xestión do Solo-Estrutura Xeral e Orgánica do territorio. 

Plano I.10. Rede Viaria. 

Apartado 5.1.1. Memoria Descritiva. 

Artigo 207. Normas Urbanísticas. 

 

No plano de información IU-02. Afeccións sectoriais recollerase: 

A liña de edificación de 100 metros na estrada CN-642 

A liña proposta no estudo xustificativo de liña de edificación dende o PK 43+000 o 47+200 na 
marxe dereita. 

A banda de flutuación correspondente co trazado recollido na declaración de impacto 
ambiental da Autoestrada entre San Cibrao e Barreiros, no BOE do 13 de Decembro de 2.011, 
dando por aceptados os tramos propostos por o estudo como alternativas de trazado, as que 
se lles impón unha serie de cambios de trazado para dar cumprimento ás disposicións 
ambientais. 

 

No artigo 160 da normativa recóllese o seguinte: 

Queda prohibida a publicidade estática que, polas súas dimensións, localización ou colorido 
non cumpra as anteriores prescricións. Non se considera publicidade os carteis informativos 
autorizados polo Ministerio de Fomento e a Xunta de Galicia. Para a colocación de carteis 
informativos na zona de afección de estradas do Estado deberán cumprirse os requisitos que 
se establecen na lei 25/1988 e nos artigos 88 a 91 do seu regulamento 
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3. CONCLUSIONS 

En consecuencia dáse cumprimento o informe da Dirección Xeral de Estradas do MINISTERIO DE 
FOMENTO, incorporando as correccións derivadas das observacións presentadas ó documento previo 
a aprobación inicial. 
Unha vez Aprobado Inicialmente recabarase novamente informe en base a seguintes disposicións 
normativas 

 

Lei 9/2002 do Solo 
Artigo 85º.-Procedemento de aprobación do plan xeral. 
O concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial….. 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a administración municipal deberá 
solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que resulten 
necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a lexislación 
sectorial sinale outro prazo. 

 

Lugo, Xaneiro de 2012 

O director do equipo redactor 

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ 
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4. INFORME SECTORIAL DE COSTAS. ESTADO. 

4.1 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE E MEDIO RURAL E MARIÑO. Secretaría Xeral do Mar. 

Dirección Xeral de Sostibilidade da Costa e o Mar. Subdirección Xeral de Dominio Público 

Marítimo Terrestre. 

4.2 MEDIDAS CORRECTORAS INFORME DO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE E MEDIO RURAL E 

MARIÑO. (LEI DE COSTAS) 
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1. ANTECEDENTES 

 

FASE: ANTERIOR A APROBACIÓN INICIAL 
ADMINISTRACIÓN: ESTATAL 
ORGANISMO: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE E MEDIO RURAL E MARIÑO. 

Secretaría Xeral do Mar 
Dirección Xeral de Sostibilidade da Costa e o Mar 
Subdirección Xeral de Dominio Público Marítimo Terrestre. 

NORMATIVA: Lei 22/8 de Costas (art 112.a e 117.1). 
CONTIDO: Informe comprensivo das suxerencias e observacións. 

Artículo 112.  
Corresponde también a la Administración del Estado emitir informe, con carácter 
preceptivo y vinculante, en los siguientes supuestos:  
a) Planes y normas de ordenación territorial o urbanística y su modificación o revisión, 
en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de las normas que se 
dicten para su desarrollo y aplicación.  
Artículo 117.  
1. En la tramitación de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral, 
el órgano competente, para su aprobación inicial, deberá enviar, con anterioridad a 
dicha aprobación, el contenido del proyecto correspondiente a la Administración del 
Estado para que ésta emita, en el plazo de un mes, informe comprensivo de las 
sugerencias y observaciones que estime convenientes. 

DATA: 4 de outubro de 2010 
CONSECUENCIA: SOLICITARASE INFORME POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
  
FASE: POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
LEI 9/2002 DO 
SOLO 

Artigo 85º.-Procedemento de aprobación do plan xeral. 
O concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial….. 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a administración municipal 
deberá solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que 
resulten necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a 
lexislación sectorial sinale outro prazo. 

LEI 22/8 DE 
COSTAS 

Artículo 117.  
2. Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate e inmediatamente antes 
de la aprobación definitiva, la Administración competente dará traslado a la del 
Estado del contenido de aquél para que en el plazo de dos meses se pronuncie sobre 
el mismo. En caso de que el informe no sea favorable en aspectos de su competencia, 
se abrirá un período de consultas, a fin de llegar a un acuerdo. Si, como resultado de 
este acuerdo, se modificara sustancialmente el contenido del plan o normas, deberá 
someterse nuevamente a información pública y audiencia de los Organismos que 
hubieran intervenido preceptivamente en la elaboración.  
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2. INFORME 

2.1 Deslindes 

O Concello de Burela consta dos seguintes deslindes: 

• DL-35-LU (O.M. 28-10-1996), entre a praia de Cubeles e O Cantiño. 

• DL-46-LU (O.M. 18-06-1999), entre o Cantiño ata o final da Praia de Areoura. 

• DL-14-LU (O.M. 10-02-1992), Praia de Areoura. 

 

Corríxense as imprecisións na representación da Ribeira do Mar na praia do Portelo 

Debúxase na zona do Cantiño a Ribeira do Mar onde non é coincidente coa liña de deslinde 
do DPMT. 

Se representa a liña que delimita a zona sobre a que recae a servidume na rúa da Mariña. 

Se inclúe na normativa a especificación que con carácter xeral ante calquera desaxuste na 
representación das liñas de ribeira do mar, deslinde e servidume, prevalecerán as sinaladas nos 
planos de deslinde oficial fronte os sinalados no planeamento. 

 

2.2 Clasificación de solo 

Non presenta suxerencias ou observacións a clasificación de solo establecida no PXOM. 

 

2.3 Limitacións a propiedade nos terreos contiguos a ribeira do mar. 

Recóllese de forma explícita na normativa no Capítulo IV. Sistema xeral de costas do Título VII. 
Sistemas Xerais, as limitacións da propiedade sobre os terreos contiguos a ribeira do mar por razóns 
de protección do dominio público marítimo terrestre coas seguintes determinacións: 

 

A utilización do dominio público marítimo terrestre regularase segundo o especificado no Título 
III da Lei de Costas. 

Os usos na zona de servidume de protección axustaranse ao disposto nos artigos 24 e 25 da Lei 
de Costas, debendo contar os usos permitidos nesta zona , coa autorización do órgano 
competente da Comunidade Autónoma, de conformidade co determinado nos artigos 48.1 e 
49 do real decreto 1112/92 polo que se modifica parcialmente o regulamento da lei de 
Costas. 

Deberase garantir o respeto das servidumes de tránsito e acceso o mar establecidas nos 
artigos 27 e 28 da lei de Costas, respectivamente. 

As obras e instalacións existentes a entrada en vigor da Lei de Costas, situadas na zona de 
dominio público ou de servidume, regularanse polo especificado na disposición transitoria 
cuarta da Lei de Costas. 

As instalacións da rede de saneamento deberán cumplir coas condicións sinaladas no artigo 
44.6 da lei de Costas e concordantes co seu Regulamento. 
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2.4 Solo urbanizable delimitado na zona de influencia dos 500 metros. 

Os sectores de solo urbanizable delimitado que se atopan total ou parcialmente afectados pola 
zona de influencia dos 500 metros, cumpren o disposto no artigo 30 da lei de costas e artigo 58 do 
seu regulamento, de tal xeito que a densidade de edificación (m2/m2) de cada un dos sectores 
incluídos na zona de influencia non é superior a densidade media ponderada dos sectores de solo 
urbanizable delimitado de todo o Concello, calqueira que sexa a súa calificación, obtida coma 
resultado de dividir o sumatorio dos coeficientes de edificabilidade de cada sector pola súa 
superficie e divididos entre a superficie total do solo delimitado no municipio.  

Recollése a xustificación na memoria descritiva do PXOM. 
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3. CONCLUSIONS 

En consecuencia dáse cumprimento o informe da Subdirección Xeral de Dominio Público Marítimo 

Terrestre do MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE E MEDIO RURAL E MARIÑO, incorporando as correccións 

derivadas das suxerencias e observacións presentadas ó documento previo a aprobación inicial. 

Unha vez Aprobado Inicialmente se recabará novamente informe en base a seguintes disposicións 

normativas 

 

Lei 9/2002 do Solo 
Artigo 85º.-Procedemento de aprobación do plan xeral. 
O concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial….. 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a administración municipal deberá 
solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que resulten 
necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a lexislación 
sectorial sinale outro prazo. 
Lei 22/ de Costas 
Artículo 117.  
2. Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate e inmediatamente antes de la 
aprobación definitiva, la Administración competente dará traslado a la del Estado del 
contenido de aquél para que en el plazo de dos meses se pronuncie sobre el mismo. En caso 
de que el informe no sea favorable en aspectos de su competencia, se abrirá un período de 
consultas, a fin de llegar a un acuerdo. Si, como resultado de este acuerdo, se modificara 
sustancialmente el contenido del plan o normas, deberá someterse nuevamente a información 
pública y audiencia de los Organismos que hubieran intervenido preceptivamente en la 
elaboración.  

 

Lugo, Xaneiro de 2012. 

O director do equipo redactor 

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ 
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5. INFORME SECTORIAL DE COSTAS. AUTONOMICO. 

5.1 CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE TERITORIO E INFRAESTRUTURAS. Secretaría Xeral de 

Ordenación do Territorio. Subdirección Xeral de Urbanismo. 

5.2 MEDIDAS CORRECTORAS SECRETARIA XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO. (LEI DE COSTAS) 
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SECRETARIA XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO. (LEI DE COSTAS) 
 

 

1.  ANTECEDENTES ............................................................................................................................................................ 2 

2.  INFORME ...................................................................................................................................................................... 3 

2.1  Deslindes ......................................................................................................................................................................... 3 

2.2  Documento de Normas Urbanísticas ........................................................................................................................ 3 

2.3  Planos de Ordenación. ................................................................................................................................................ 3 

3.  CONCLUSIONS ............................................................................................................................................................ 4 
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1. ANTECEDENTES 

 

FASE: ANTERIOR A APROBACIÓN INICIAL 
ADMINISTRACIÓN: AUTONOMICO 
ORGANISMO: CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE TERITORIO E INFRAESTRUTURAS. 

Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio 
Subdirección Xeral de Urbanismo. 

NORMATIVA: Lei 22/8 de Costas (art 117.1). 
Decreto 158/2005, do 2 de xuño, polo que se regulan as competencias autonómicas 
na zona de servidume de protección do dominio público marítimo terrestre. (art 24.2.b)  

CONTIDO: Informe comprensivo das suxerencias e observacións. 
Lei 22/8 de Costas (art 117.1). 
1. En la tramitación de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral, 
el órgano competente, para su aprobación inicial, deberá enviar, con anterioridad a 
dicha aprobación, el contenido del proyecto correspondiente a la Administración del 
Estado para que ésta emita, en el plazo de un mes, informe comprensivo de las 
sugerencias y observaciones que estime convenientes. 

DATA: 04 de febreiro de 2011 
CONSECUENCIA: SOLICITARASE INFORME POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
  
FASE: POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
LEI 9/2002 DO 
SOLO 

Artigo 85º.-Procedemento de aprobación do plan xeral. 
O concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial….. 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a administración municipal 
deberá solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que 
resulten necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a 
lexislación sectorial sinale outro prazo. 

LEI 22/8 DE 
COSTAS 

Artículo 117.  
2. Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate e inmediatamente antes 
de la aprobación definitiva, la Administración competente dará traslado a la del 
Estado del contenido de aquél para que en el plazo de dos meses se pronuncie sobre 
el mismo. En caso de que el informe no sea favorable en aspectos de su competencia, 
se abrirá un período de consultas, a fin de llegar a un acuerdo. Si, como resultado de 
este acuerdo, se modificara sustancialmente el contenido del plan o normas, deberá 
someterse nuevamente a información pública y audiencia de los Organismos que 
hubieran intervenido preceptivamente en la elaboración.  

LEI 9/2002 DO 
SOLO 

Artigo 32.eº.  
Excepcionalmente, logo de informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de 
Galicia, o plan xeral de ordenación municipal poderá reducir, por razóns debidamente 
xustificadas, a franxa de protección ata os 100 metros, contados desde o límite interior 
da ribeira do mar. 
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2. INFORME 

2.1 Deslinde do dominio público marítimo terrestre 

1. Concello de Burela consta dos seguintes deslindes: 

• DL-35-LU (O.M. 28-10-1996), entre a praia de Cubeles e O Cantiño. 

• DL-46-LU (O.M. 18-06-1999), entre o Cantiño ata o final da Praia de Areoura. 

2. Corríxesense as deficiencias e observacións. sinaladas no informe da Dirección Xeral de 
Sostibilidade de a Costa e o Mar. 

3. Con carácter xeral ante calquera desaxuste na representación das liñas de ribeira do mar, 
deslinde e servidume, prevalecerán as sinaladas nos planos de deslinde oficial fronte os 
sinalados no planeamento, recolléndose expresamente na normativa do PXOM. 

4. Mellórase o grafismo empregado (cores) para as diferentes liñas que representan a ribeira, o 
dominio e as servidumes. 

2.2 Documento de Normas Urbanísticas 

1. A ordenación establecida no presente PXOM no ámbito do dominio público marítimo terrestre 
e nas súas zonas de servidume, tránsito, protección e de influencia, debe ser entendida sen 
prexuízo das maiores limitacións establecidas nos Títulos II e III da lei 22/1988, de Costas e 
concordantes co seu regulamento e disposicións transitorias de aplicación. Recollése a 
disposición no Capítulo IV do Titulo VII 

2.3 Planos de Ordenación. 

1. Corríxese o grafismo da representación de solos rústicos, establecendo as xustaposicións de 
solo rústico, en particular a de protección do patrimonio co de costas. 

 
2. Elimínase o solo urbanizable SURB-03. Os solos urbanizables SURB-R04 e SURB-R05 afectados pola 

zona de influencia dos 500 metros, cumpren o disposto no artigo 30 da lei de costas e artigo 58 
do seu regulamento, de tal xeito que a densidade de edificación (m2/m2) de cada un dos 
sectores incluídos na zona de influencia non é superior a densidade media ponderada dos 
sectores de solo urbanizable delimitado de todo o Concello, calqueira que sexa a súa 
calificación, obtida coma resultado de dividir o sumatorio dos coeficientes de edificabilidade 
de cada sector pola súa superficie e divididos entre a superficie total do solo delimitado no 
municipio.  

Nos ámbitos ordenados detalladamente no PXOM evítase a formación de pantallas 
arquitectónicas ou acumulación de volumes.  

Nos ámbitos sen ordenación detallada, remitidos a un Plan Parcial, establécese a 
devantida disposición na súa ficha de ordenación. 

Recollése a xustificación na memoria descritiva e na normativa do PXOM. 

 

3. Dentro do PXOM se acotarán os tramos de fachada marítima nas zonas de servidume de 
protección ficada a 20 m. dende a ribeira do mar, segundo a disposición transitoria 3º.3, regra 
2º da lei de Costas. 
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3. CONCLUSIONS 

En consecuencia dáse cumprimento o informe da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio da 
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE TERITORIO E INFRAESTRUTURAS, incorporando as correccións 
derivadas das suxerencias e observacións presentadas ó documento previo a aprobación inicial. 

Unha vez Aprobado Inicialmente recabarase novamente informe en base a seguintes disposicións 
normativas 

 

Lei 9/2002 do Solo 
Artigo 85º.-Procedemento de aprobación do plan xeral. 
O concello que o formulou procederá á súa aprobación inicial….. 
3. Ao mesmo tempo que o trámite de información pública, a administración municipal deberá 
solicitar das administracións públicas competentes os informes sectoriais que resulten 
necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a lexislación 
sectorial sinale outro prazo. 
Lei 22/ de Costas 
Artículo 117.  
2. Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate e inmediatamente antes de la 
aprobación definitiva, la Administración competente dará traslado a la del Estado del 
contenido de aquél para que en el plazo de dos meses se pronuncie sobre el mismo. En caso 
de que el informe no sea favorable en aspectos de su competencia, se abrirá un período de 
consultas, a fin de llegar a un acuerdo. Si, como resultado de este acuerdo, se modificara 
sustancialmente el contenido del plan o normas, deberá someterse nuevamente a información 
pública y audiencia de los Organismos que hubieran intervenido preceptivamente en la 
elaboración.  

 
O solo urbanizable SURB-R05 colindante o Solo Urbano, para a súa Clasificación coma Solos 
Urbanizables deberanse someter o trámite excepcional previsto no artigo 32.e da Lei 9/2002 
precisando o informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia. 
 

Lei 9/2002 do Solo 
Artigo 32.eº.  
Excepcionalmente, logo de informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o 
plan xeral de ordenación municipal poderá reducir, por razóns debidamente xustificadas, a 
franxa de protección ata os 100 metros, contados desde o límite interior da ribeira do mar. 

 

Lugo, Xaneiro de 2012. 

O director do equipo redactor 

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ 
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6. INFORME PREVIO  

6.1 CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS. Secretaria Xeral de 

Ordenación do Territorio 

6.2 INFORME PREVIO DA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS. (LEI 

DO SOLO) 
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INFORME PREVIO DA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS. (LEI 
DO SOLO) 
 

 

1.  ANTECEDENTES ............................................................................................................................................................ 2 

2.  INFORME ...................................................................................................................................................................... 3 

3.  CONCLUSIONS .......................................................................................................................................................... 13 

 

  



 

 

 

Páxina  2 

t  a
planes y proyectos
e

1. ANTECEDENTES 

FASE: ANTERIOR A APROBACIÓN INICIAL 
ADMINISTRACIÓN: AUTONOMICA 
ORGANISMO: CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 

Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio 
NORMATIVA: Lei 9/2002 artigo 85.1 
CONTIDO: Informe Previo 

1. Rematada a fase de elaboración do planeamento e antes da súa aprobación 
inicial, os servizos técnicos e xurídicos municipais deberán emitir informe respecto da 
conformidade do plan coa lexislación vixente e a calidade técnica da ordenación 
proxectada, tras o cal o expediente completo seralle remitido á persoa titular da 
consellaría competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio para o seu 
informe, que deberá ser emitido no prazo de dous meses. Transcorrido este prazo sen 
que se comunicase o informe solicitado, entenderase emitido con carácter favorable 
e poderá continuar a tramitación do plan. 

DATA: 1 de febreiro de 2011 
FASE: POSTERIOR A APROBACION INICIAL 
DECRETO 20/2011  
POL 

Transitoria 1ª.-Adaptación do planeamento urbanístico xeral. 
2. Planeamento xeral en tramitación. 
Os plans xerais de ordenación municipal que á entrada en vigor deste Plan de 
Ordenación do Litoral se atopen en redacción e non alcanzasen a aprobación 
provisional adaptarán o seu contido ao Plan de Ordenación do Litoral, introducindo as 
modificacións que fosen pertinentes en todas e cada unha das áreas do Plan de 
Ordenación do Litoral. 
A simple adaptación do contido do plan en tramitación ás determinacións do Plan de 
Ordenación do Litoral non implicará, por si soa, a necesidade de sometelo a nova 
información pública, agás cando se pretendan introducir outras modificacións que 
alteren substancialmente a ordenación proxectada e non sexan consecuencia da 
adaptación, aspecto que será obxecto de informe polo secretario ou secretaria 
municipal. 
Artigo 102.4 procedemento de adaptación o POL 
4. Ao inicio do procedemento de que se trate, deberase solicitar o informe sectorial do 
departamento competente en materia de paisaxe sobre o cumprimento das 
determinacións do POL. Para iso, o concello enviará a documentación suficiente para 
poder valorar a adecuada integración das determinacións do POL na proposta de 
ordenación do ámbito á consellería competente na materia, a cal, no prazo de dous 
meses, emitirá informe vinculante sobre a súa adecuación ao POL. Transcorrido o 
devandito prazo sen que se emitise o citado informe, entenderase favorable. 

FASE: POSTERIOR A APROBACION PROVISIONAL 
LEI 9/2002 DO 
SOLO 

Artigo 85º.7 
Unha vez aprobado provisionalmente someterá o expediente completo debidamente 
dilixenciado ao órgano autonómico competente que deba outorgar a aprobación 
definitiva. 

LEI 9/2002 DO 
SOLO 

Artigo 32.eº.  
Excepcionalmente, logo de informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de 
Galicia, o plan xeral de ordenación municipal poderá reducir, por razóns debidamente 
xustificadas, a franxa de protección ata os 100 metros, contados desde o límite interior 
da ribeira do mar. 
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2. INFORME 

 

INFORME PREVIO Á APROBACIÓN INICIAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO 
DE BURELA (LUGO).  
 
II. INFORME.  
 
 Logo de analizar a documentación que integra o PXOM do Concello de Burela, identificado 

con data de setembro de 2010, e visto o informe emitido pola Subdirección Xeral de Urbanismo, 
cómpre emitir o seguinte informe:  
 

II.1. Consideracións xerais sobre o modelo territorial e urbano.  
 
 1 O concello de Burela acada un crecemento poboacional positivo cunha porcentaxe 

media do 1,7% ao ano (en valores absolutos é o segundo maior da provincia de Lugo). O 
PXOM prevé que se manteña este ritmo, de xeito que os 9.536 habitantes actuais (INE 2010) 
se convertirían en 15.820 no ano 2040.  
No que se refire á dinámica edificatoria, o plan toma como referencia o número de 
vivendas construídas durante o período 2000-2008, período de grande auxe construtivo no 
que se acadaron as 227 vivendas ao ano, cunha fonda regresión a partir do ano 2009. 
Conforme ao plan, as vivendas existentes na actualidade son 6385. A capacidade 
derivada da ordenación do PXOM implicaría duplicar este número (12.705 vivendas) 
semellando implicar un aumento das vivendas baleiras, que hipótese de traballo non é 
razoable, máxime cando ascenden a un 25% do total, conforme aos datos do INE de 2001.  
O PXOM realiza unha estimación do crecemento de vivendas extrapolando a longo prazo  
o período de máximo auxe construtivo. Non clarifica o seu horizonte temporal. Na 
memoria,  
na estratexia de actuación e na memoria de sostibilidade económica menciónanse 10, 20 
e 30 anos. Non obstante, no mesmo documento faise referencia ao esgotamento da EDAR 
cara o ano 2025, sen que se prevexa a súa ampliación.  
 

  Revísase a estimación de crecemento de poboación e vivendas tendo en conta os datos 
dos anos 2009 e 2010. 
Se minora a capacidade residencial. 
Se reducen ós ámbitos de solo urbanizable residencial. 
Se pondera adecuadamente a capacidade de acollida do solo urbano consolidado. 
Se prevé un crecemento potencial en base as determinacións do solo urbanono non 
consolidado e do solo urbanizable delimitado. 
O Horizonte temporal se establece en 30 anos. 
Se prevé a ampliación da EDAR, coa reserva de solo necesaria. 
 

II.2. Estrutura xeral e orgánica do territorio, dotacións urbanísticas, calidade de vida e cohesión social.  
 
 2 

 
1. O plan insiste na insuficiencia da capacidade da actual ETAP. Non obstante, a súa 

ampliación non figura contemplada na estratexia de actuación, sen que a 
referencia xenérica contida no estudo económico garanta a viabilidade desta 
actuación. As previsións realizadas para a rede de saneamento non teñen en conta 
as demandas xeradas polos novos usos industriais previstos, especialmente 
significativas.  
 
A ampliación da ETAP (e a da EDAR de concluír que é necesario o seu reforzo) se 
incluirá na estratexia de actuación e no estudo económico, cuantificando o seu 
custo.  
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  Revísase tanto a rede de saneamento e de abastecemento. 
Inclúense os datos relativos o novo abastecemento de Burela. 
Se prevé a ampliación da EDAR e a reserva de solo. 
 

 3 2. A análise achegada sobre o “Estudo informativo autovía de conexión entre San 
Cibrao e Barreiros” é incompleta, pois debera incluír documentación gráfica para 
avaliar a incidencia sobre o planeamento. Aparentemente está recollido como o vial 
e nova rotonda que dan acceso ao SURB6.  
 

  Con posterioridade publicouse no BOE de 13 de decembro de 2011 o estudo de impacto 
ambiental da autoestrada enntre San Cibrao e Barreiros, recollendo a opción seleccionada 
no plano de información do PXOM e establecendo a reserva do solo preciso nos planos de 
ordenación do PXOM 
 

 4 3. Os terreos do cemiterio municipal están incluídos na categoría de solo rústico de 
protección de infraestrutura, cando constitúe un uso prohibido nesta categoría de 
solo rústico, o cal inviabilizaría unha eventual ampliación. 
 
Os equipamentos deportivos previstos 1018 e 1027, clasificados como solo rústico de 
protección de costas, esixirán que se desenvolven ao aire libre, coas obras e 
instalacións imprescindibles para o uso que se trate.  
 

  Os terreos se clasifican coma solo rústico de protección ordinaria 
Os equipamentos nº 1018 e 1027 se eliminan no solo de protección de costas. 
 

 5 4. No plano de clasificación do solo deben identificarse as diferentes vías do sistema 
xeral de comunicacións, relacionadas no epígrafe 5.1.1 da memoria xustificativa.  
 

  Se identifican no plano de ordenación as diferentes vías do sistema xeral de 
comunicacións 
 

 6 5. Non se poden computar como sistemas xerais de espazos libres, a efectos de 
cumprimento de artigo 47.1 da LOUG, superficies de terreos inferiores ás que o anexo 
do Regulamento de planeamento (art. 4) admite como xardín público, como 
acontece nos denominados 805 Parque de Suafonte, 2003 Espacio libre, 2007 
Espacio libre, 2059 Espacio libre, 2060 Espacio libre; ou formas que non permiten a 
inscrición dunha circunferencia de 30m de diámetro, o que acontece por exemplo 
no 2023 Espacio libre; ámbitos con forte pendente que inviabiliza a súa utilización 
(916 zona verde Rúa Castrelo) ou zonas ameazadas por risco de inundación (parte 
dos 2061 Espacio libre, 2049 Espacio libre e 2066 Espacio libre).  
Non poden computarse como equipamentos as depuradoras e depósitos municipais.  
 

  Se elimina do cómputo de sistema xeral de espazos libres as zonas 
805,2003,2007,2059,2060,2023,916,2061,2049 e 2066 
Non se computan coma equipamentos as depuradoras e depósitos municipais. 
 

 7 6. En varios polígonos de solo urbano non consolidado (P13 e P31) as zonas verdes 
previstas sitúanse nas traseiras das edificacións residenciais, en contra do artigo 47.3 
da LOUG.  
 

  Revísase a ordenación dos polígonos P13 e P31 
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II.3. Clasificación do solo.  
 
 1. CLASIFICACIÓN DO SOLO URBANO: 
  Ámbitos dos núcleos orixinarios:  

 8 - Cómpre xustificar a clasificación urbana establecida no núcleo orixinario de Vilar, 
pois non queda acreditado que se dean as circunstancias de acordo co artigo 11 da 
LOUG.  
 
Dos planos do PXOM dedúcese que no núcleo orixinario de Vilar non existe rede de 
saneamento; nin se acredita consolidación edificatoria suficiente (2/3).  
 

  Corríxese os planos de información. Queda acreditado o cumprimento do artigo 11. 
 

 9 - Dos datos do plan sobre os núcleos orixinarios de Burela, e á vista da tipoloxía 
histórico – tradicional, estes ámbitos semellan merecentes da súa clasificación como 
solo de núcleo rural, conforme ao artigo 13 da LOUG; de feito, o propio plan 
recoñece que a estrada N634 marca unha divisoria entre o medio rural e o mundo 
urbano. Especialmente no caso do Vilar semella existir unha separación do urdido 
urbano.  
 

  Os núcleos orixinais de Burela se clasifican coma solo urbano consolidado por cumprir os 
requisitos do artigo 11 e 12 da vixente lei do solo. Non son merecentes da súa clasificación 
coma solo de núcleo rural dada a súa integración na malla urbana , Conservan as 
edificacións de valor tradicional, pero non responden na actualidade as características 
dun asentamento tradicional de poboación singularizado identificable, carecendo na 
actualidade de diferenciación administrativa nos censos e padróns oficiais. 
 
Malia o anterior a ordenación establecida para estas zonas é a ordenanza de 
conservación, que mantén o espíritu da ordenación do artigo 29 da lei do solo, para evitar 
a perda do valor do conxunto das edificacións. 
 

  Zona sureste:  
 10 - Non queda acreditada a integración na trama urbana dos terreos residenciais sen 

consolidación edificatoria algunha, ao longo da estrada N642, fóra da delimitación 
de solo urbano das Normas Subsidiarias vixentes.  
 

  Os terreos sinalados forman parte do solo urbano consolidado de uso industrial, se corrixe 
o grafismo da cualificación zonal nos planos de ordenación. 
  

 11 - Non se acredita a integración na malla urbana do ámbito do P22, desligado do 
urdido urbanístico existente e cuxa dotación de servizos foi construída para a 
dotación dun núcleo rural de recente formación. Esta zona constitúe un 
desenvolvemento lineal carente de cohesión urbana, seriamente condicionado 
polas afeccións derivadas da lexislación sectorial de costas e ferrocarrís; e que de 
feito as normas subsidiarias vixentes preservan da transformación urbanística.  
 

  O ámbito recollido coma P22 dada a súa desligazón coa trama urbana pola súa falta de 
consolidación e a necesidade de completalas redes de servizos, así coma a súa afección 
o ámbito de protección costeira sinalada no POL, a situación dentro do ámbito dos 200 
metros de costa, coas conseguintes limitacións desenrolo urbanístico, non acadan a 
clasificación coma solo urbano non consolidado, e dada a súa inviabilidade para 
incorporar o desenrolo urbanístico coma solo urbanizable polos condicionantes 
anteriormente descritos, fan que se clasifique coma solo rústico. 

  Resto do solo urbano:  
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  Á vista da documentación achegada, non reúnen as características necesarias para ser 

clasificados como solo urbano (artigo 11 da LOUG) os seguintes terreos:  
 

 12 - Terreos ao noroeste do SURB4, no lugar de A Casilla, e ao sur do SURB03 que carecen 
de servizos urbanísticos e consolidación edificatoria.  
 

  Estes terreos presentan servicios urbanísticos e consolidación edificatoria, así coma varias 
licencias concedidas pendentes de execución. 
 

 13 - P23 e P27.  
 

  Os ámbitos sinalados coma P23, P24 e P27 clasificaranse coma solo urbanizable delimitado 
de uso residencial, identificándose coma SURB-A 
 

 14 - Terreos sen servizos urbanísticos ao oeste da gardería municipal. 
 

  O ámbito sinalado coma P21 clasificase coma solo urbanizable de uso residencial, 
identificándose coma SURB-B 
 

 15 - Terreos con ordenanza 5 ao sur de Construcciones Mon.  
 

  Se revisa a delimitación do ámbito. Estes terreos contan con consolidación edificatoria non 
identificada con claridade na documentacón dos planos de información. 
 

 16 - P33 (existencia parcial de servizos, entidade, urdido urbanístico) 
 

  Estes terreos contan con servicios e acceso rodado. Plantexase unha operación de 
reforma interior para o desenrolo deste solo 
 

 17 - P16 
 

  Revísase a ordenación establecida na zona. Clasificase coma solo urbanizable SURB-0C 
 

 18 - P20, P11 (G4 no POL) e P21  
 

  O polígono P21, acada a clasificación de solo urbanizable SURB-0B 
Os solos P20 e P21 forman parte do tecido entre o acceso o porto e o solo urbano 
consolidado. Son ámbitos de reforma interior que precisan rematar a fachada marítima de 
Burela. 
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 2. CLASIFICACIÓN DO SOLO URBANIZABLE:  
 

 19 - Os sectores SURB03 e SURB04 están situados dentro da franxa de 500 metros medidos 
dende a ribeira do mar; afectando a intereses autonómicos (artigo 85.9 da LOUG). 
O SURB03 ocupa terreos de formacións vexetais costeiras asociadas aos cantís de 
punta das Laxes; e o SURB04 constitúe unha vertente litoral directamente asociada 
ao mar. Ambas zonas presentan significativos valores ambientais, segundo consta no 
documento de referencia para a AAE, e no POL actualmente en tramitación. Non se 
considera xustificada a súa transformación urbanística.  
Gozan dunha elevada visibilidade desde a costa, e constitúen practicamente os 
únicos espazos vacantes na faixa costeira. O crecemento en dirección ao mar entra 
en contradición cos principios de desenvolvemento sostible recollidos no artigo 2 do 
R.D. lexislativo 2/2008, polo que se aproba o texto refundido da lei de solo. De 
conformidade co artigo 32.2 da LOUG, estes ámbitos deben incluírse na categoría de 
solo rústico de especial protección máis axeitada, de xeito que quede garantida a 
salvagarda dos seus valores; nomeadamente como protección de costas a franxa 
que se atopa a unha distancia inferior a 200m do límite interior da ribeira do mar.  
 

  Se elimina o solo urbanizable SURB-03 
Mantense o ámbito do solo urbanizable SURB-04. 
 

  Algúns ámbitos de solo urbanizable invaden zonas que o plan debe clasificar como solo 
rústico de especial protección de conformidade co artigo 32.2 da LOUG:  
 

 20 - Os solos urbanizables SURB5 e SURB6 están ocupados por masas arboradas que 
semellan merecedoras de protección por cumprir funcións ecolóxicas, produtivas, 
paisaxísticas e de protección do solo. Contan cunha topografía moi adversa para o 
desenvolvemento edificatorio. O SURB06 ao oeste da variante, excede a barreira 
física evidente entre o transformado e o territorio que se mantén en estado natural. 
Tendo en conta o sinalado no documento de referencia para a AAE, debe 
afondarse na xustificación da necesidade destes ámbitos, incorporando estudos 
razoados das demandas previsibles; en caso contrario, estes terreos deben 
clasificarse como solo rústico de protección forestal (artigo 32.2.b) da LOUG).  
 

   O solo urbanizable SURB-05 e o solo urbanizable SURB-06 
 

 21 - Deben clasificarse como solo rústico de protección de infraestruturas (artigo 32.2.c) 
os terreos incluídos dentro da liña límite de edificación da variante e da N642 no 
ámbito do SURB5; e da vía férrea no ámbito do SURB04.  
 

   Se clasifican como solo rústico de infraestruturas os terreos afectados pola variante 
CN-642 e o ferrocarril 
 

 22 - Non se xustifica a redución respecto da zona de policía de augas da franxa que se 
debe clasificar como solo rústico de protección das augas nos ámbitos dos SURB01, 
SURB04 e SURB05, á vista dos terreos afectados por eses cursos de auga. Deberase 
aportar mapa de riscos de inundación (artigo 32.2.d) da LOUG). 
 

   As correntes de augas se integran dentro dos solos urbanizables 
 

 23 - Deberá acreditarse a non afección dos terreos do espazo natural Montes de Buio e 
Cabaleiro, identificado no Documento de Referencia, sobre o urbanizable industrial 
SURB06; ou, noutro caso, clasificalos como de protección de espazos naturais.  

   O solo de espazo natural atópase limitado polos terreos da autoestrada San Ciprián-
Barreiros 
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 3. CLASIFICACIÓN DO SOLO RÚSTICO:  
 

 24 - En aplicación do artigo 32.2.f) da LOUG, se clasificarán como solo rústico de 
protección de espazos naturais os terreos identificados no documento de referencia 
para a AAE como espazos naturais relevantes (humidal do Cotiño e Montes de Buio e 
Cabaleiro).  
 

  Se clasifican coma solo rústico de protección de espazos naturais 
 

 25 - O documento de referencia tamén sinala o interese paisaxístico do Monte do 
Castelo, (proposta recollida así mesmo polo POL) o que, sen prexuízo do anterior, 
implicaría a categoría de solo rústico de protección paisaxística, conforme ao 32.2.g) 
da LOUG.  
 

  Se clasifica coma solo rústico de protección de espazos naturais 
 

 26 - De conformidade co artigo 25.4 da lei 25/1988, de estradas, nas variantes ou estradas 
de circunvalación que se constrúan con obxecto de eliminar as travesías das 
poboacións a liña límite edificación situarase a 100m a partir da aresta exterior da 
calzada, en toda a lonxitude da variante. De conformidade co artigo 32.2.c) da 
LOUG, estes terreos deben clasificarse como solo rústico de protección de 
infraestruturas.  
 
Así como os terreos incluídos dentro da liña límite de edificación da vía férrea e da 
estrada N642, e sen prexuízo da súa clasificación simultánea como solo rústico de 
protección de costas ou calquera outra (artigo 32.3 da LOUG).  
 

  Realizase un Estudio de Delimitación da liña de Edificación na CN-642 co Ministerio de 
Fomento 
 

 27 - O plan non achega xustificación para a redución da franxa de solo rústico de 
protección de augas contemplada no artigo 32.2.d) da LOUG na zona de policía 
definida na lexislación de augas.  
 
Coa finalidade de verificar o axeitado cumprimento deste artigo, débense grafar 
todos os cursos de auga existentes no termo municipal.  
 

  Gráfanse os cursos de auga e achégase estudo sxustificativo. 
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II.4. Determinacións no solo urbano.  
 
 28 1. Da memoria dedúcese que o plan prevé a substitución dos usos industriais nos 

ámbitos singularizados PE03 Ecesa e PE04 Gres Burela, para o que prevé a redacción 
dun plan especial. Lémbrase que os ámbitos nos que o planeamento prevexa unha 
ordenación substancialmente diferente da realmente existente deben incluírse, 
conforme ao artigo 12.b) da LOUG, na categoría de solo urbano non consolidado.  
 

  Os ámbitos de Ecesa e Gres Burela manteñen a súa ordenación cos usos industriais 
actuais, mantendo polo tanto a súa categoría de solo urbano consolidado. 
 

 29 2. Sen prexuízo da regulación do planeamento incorporado, o ámbito singularizado PE-
02 Torrentes debera incluírse na categoría de solo urbano non consolidado, xa que, 
conforme aos planos de información, a urbanización aínda non está concluída.  
 

  Este ámbito regúlase polo planeamento incorporado. Se inclúe na categori´ñia de solo 
urbano non consolidado en tanto non estén rematadas e recibidas as obras de 
urbanización. 
 

 30 3. Na rúa das Lamas detéctase a inexistencia de saneamento, o que comportaría a súa 
inclusión no ámbito de xestión lindeiro (P12) en canto as obras precisas para subsanar 
esta carencia excedan o concepto de accesorias executables xunto coa 
edificación.  
 

  Revisada a documentación, a rúa Lamas conta con servicios urbanísticos. 
 

 31 4. Deben clarexarse os prazos para o cumprimento dos deberes urbanísticos, en función 
do artigo 53.1.j) da LOUG, xa que o prazo de 10 anos contemplado nas fichas 
corresponde á edificación unha vez acadada a condición de solar.  
 

  Especifícanse os prazos. 
 

 32 5. As alturas previstas de 5 planta nas avenidas Arcadio Pardiñas e da Mariña non 
gardan congruencia coa contorna do antigo núcleo de Vila do Medio, nin coa 
debida integración cos elementos catalogados de 2 plantas; o que non se axeita 
aos artigos 46.1 e 104.c). da LOUG.  
 

  Se mantén a ordenación indicada por ser congruente cos citados artigos. 
 

 33 6. Carece de xustificación a aliñación prevista na rúa Pardo Bazán, no tramo entre as 
rúas Beiramar e da Pedra, posto que é unha determinación singular que dá como 
resultado volumes incoherentes coa trama urbana da contorna (artigo 46.1 da 
LOUG).  
 

  Se revisa a aliñación no quinteiro. 
 

 34 7. Non se sinalan as rasantes da rede viaria pública (art. 54.f) da LOUG).  
 

  Se corrixe e se sinalan 
 

 35 8. Existe un quinteiro na rúa do Río onde non se expresa a altura de aplicación.  
 

  Se corrixe 
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II.5. Determinacións no solo urbanizable.  
 
 36 1. Deben clarexarse os prazos para o cumprimento dos deberes urbanísticos, en función 

do artigo 53.1.j) xa que o prazo de 10 anos contemplado nas fichas corresponde á 
edificación unha vez acadada a condición de solar. 
 

  Se corrixen 
 

 37 2. Ao abeiro do artigo 57.2 da LOUG, se o plan xeral opta por ordenar detalladamente 
os sectores de desenvolvemento urbanístico preferente, debe conter todas as 
determinacións esixidas pola LOUG para os plans parciais (SURB01, SURB02 e SURB03).  
 

  Se completa a documentación 
 

 38 3. Deberá xustificarse para cada sector de solo urbanizable residencial o cumprimento 
da reserva do artigo 47.10 da LOUG, que non queda acreditado na páxina 94 da 
memoria.  
 

  Se completa a documentación 
 

 39 4. De conformidade co artigo 57.1 c) da LOUG, o plan debe conter, para todos os 
sectores de solo urbanizable delimitado, o trazado das redes fundamentais de 
abastecemento de auga, redes de sumidoiros, enerxía eléctrica e demais servizos 
que prevexa o plan.  
 

  Se completa a documentación 
 

 40 5. De conformidade co artigo 57.1 d) da LOUG, o plan debe incluír un estudo sobre o 
estado e a capacidade das redes de servizos existentes, sobre o cal prever as 
medidas de reforzamento ou ampliación que resulten necesarios para o 
desenvolvemento dos solos urbanizables e, en congruencia co citado estudo, 
establecer, para cada ámbito de solo urbanizable, as condicións de conexión coas 
redes de servizos existentes, incluíndo as ampliacións ou reforzos que fosen necesarios 
para a súa funcionalidade. 
 

  Se completa a documentación 
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II.6. Normativa.  
 
 41 1. A regulación da categoría 3 do uso industrial (Industrial mixta) permite 

aparentemente a coexistencia nunha mesma edificación con outros usos, e sendo 
unha categoría permitida nas ordenanzas residenciais, implica estar no mesmo 
suposto da categoría 2 (Industria compatible con vivenda) sen que quede garantida 
dita compatibilidade.  
 

  A categoría 3 ten coma uso principal o industrial e o de vivenda coma secundario ou 
compatible. A categoría 2 o uso de vivenda e o principal e o industrial o compatible. Se 
corrixen as definicións 
 

 42 2. A ordenanzas 1A pechada e 1b planta baixa establece que se grafarán os volumes 
completos a executar nun único proxecto arquitectónico, pero esta previsión non 
está recollida oportunamente nos planos de ordenación.  
 

  Se revisa a redacción das ordenanzas. 
 

 43 3. A regulación das ordenanzas 2 (edificación aberta) e 3 (unifamiliar) é confusa, posto 
que fai referencia a recuados mínimos e fondos máximos que non establece; así 
mesmo, remítese en xeral aos volumes grafados nos planos de ordenación cando na 
maior parte dos quinteiros non se grafan ditos volumes.  
 

  Se revisa e establece na ordenanza 
 

 44 4. A práctica totalidade das edificacións do concello posúen cuberta de lousa. En 
aplicación dos artigos 46 e 104.c) da LOUG, o plan debe garantir que os materiais 
empregados harmonicen co entorno, polo que debera establecerse este material de 
cubrición para todas as ordenanzas, coas excepcións debidamente xustificadas nas 
características singulares do edificio, a semellanza do establecido para solo rústico.  
 

  Se establece a lousa coma cubrición principal. 
 

 45 5. A fin de asegurar o cumprimento dos artigos 46.1 e 104 c) da LOUG, debe 
establecerse, para todas as ordenanzas en solo urbano, unha regulación das 
cubertas máis aló do simple establecemento dunha pendente máxima, de xeito que 
se impida a aparición de elementos disonantes (crebas nas vertentes, formas 
inadecuadas) mellorando a definición xeométrica do punto de medida desta 
pendente máxima.  
 

  Se establece a regulación 
 

 46 6. Deberá regularse que elementos puntuais poden superar o volume máximo de 
cuberta.  
 

  Se establece a regulación 
 

 47 7. A ordenanza 4 (conservación) correspóndese cos núcleos orixinarios deste concello, 
que conservan aínda características de núcleos rurais históricotradicionais. Sen 
prexuízo do indicado sobre clasificación, para dar cumprimento ao artigo 46.1 da 
LOUG a regulación destes ámbitos debera ser análoga á establecida nos artigos 26, 
28 e 29 da LOUG. En particular carece de xustificación a previsión de pendentes 
máximas de cuberta de 45º; así como a ausencia de limitacións ás obras de 
demolición.  
 

  Se establece a regulación 
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 48 8. Non se inclúe unha regulación do tratamento das plantas baixas en congruencia co 
resto da edificación. 
 

  Se establece a regulación 
 

 49 9. A regulación dos corpos voados dependente do bordillo da beirarrúa pode deixar 
numerosas edificacións en situación de fóra de ordenación.  
 

  Se elimina 
 

 50 10. Sen prexuízo de optar por un réxime máis restritivo, os usos permitidos e autorizables 
en solo rústico deben adaptarse ao réxime establecido na LOUG.  
 

  Se adata a LOUG 
 

II.7. Outras cuestións:  
 
 51 As consideracións expresadas na estratexia de actuación sobre actuacións programadas 

en solo urbano non consolidado non se corresponden coa ordenación proposta. 
 

  Se revisa 
 

II.8. Cuestións de índole documental:  
 
 52 1. Os grafismos empregados nas ordenanzas O2 e O3 son moi similares, 

recomendándose maior diferenciación. Pola contra a ordenanza O4 ten diferentes 
tramados.  
 

  Se revisa 
 

 53 2. Debido á similitude dos grafismos empregados para as diferentes categorías de solo 
rústico, recoméndase incorporar o acrónimo da categoría en cada un dos ámbitos, 
coa finalidade de mellorar a lectura e comprensión do plan.  
 

  Se revisa 
 

 54 3. Obsérvanse erros de remisión en diversos puntos da normativa (páxina 159, artigo 
267).  
 

  Se revisa 
 

 55 4. Varios puntos da memoria descritiva e xustificativa, como o punto 7.3.4 (prazos da 
edificación) ou 12.4, normas de calidade urbana, son erróneos.  
 

  Se revisa 
 

 56 5. Debe clarexarse o significado da liña de cadros color beige que aparece nos planos 
de ordenación. 
 

  Se revisa 
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3. CONCLUSIONS 

En consecuencia dáse cumprimento o informe da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio da 
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE TERITORIO E INFRAESTRUTURAS, incorporando as correccións 
derivadas do informe previo a aprobación inicial. 

Unha vez Aprobado  Inicialmente deberase recabar informe sobre o cumprimento do POL. 

 

DECRETO 20/2011 .- POL 
Transitoria 1ª.-Adaptación do planeamento urbanístico xeral. 
2. Planeamento xeral en tramitación. 
Os plans xerais de ordenación municipal que á entrada en vigor deste Plan de Ordenación do 
Litoral se atopen en redacción e non alcanzasen a aprobación provisional adaptarán o seu 
contido ao Plan de Ordenación do Litoral, introducindo as modificacións que fosen pertinentes 
en todas e cada unha das áreas do Plan de Ordenación do Litoral. 
A simple adaptación do contido do plan en tramitación ás determinacións do Plan de 
Ordenación do Litoral non implicará, por si soa, a necesidade de sometelo a nova información 
pública, agás cando se pretendan introducir outras modificacións que alteren 
substancialmente a ordenación proxectada e non sexan consecuencia da adaptación, 
aspecto que será obxecto de informe polo secretario ou secretaria municipal. 
Artigo 102.4 procedemento de adaptación o POL 
4. Ao inicio do procedemento de que se trate, deberase solicitar o informe sectorial do 
departamento competente en materia de paisaxe sobre o cumprimento das determinacións 
do POL. Para iso, o concello enviará a documentación suficiente para poder valorar a 
adecuada integración das determinacións do POL na proposta de ordenación do ámbito á 
consellería competente na materia, a cal, no prazo de dous meses, emitirá informe vinculante 
sobre a súa adecuación ao POL. Transcorrido o devandito prazo sen que se emitise o citado 
informe, entenderase favorable. 

 

Unha vez Aprobado  Provisionalmente. 

LEI DO SOLO 9/2002 
Artigo 85º.7 
Unha vez aprobado provisionalmente someterá o expediente completo debidamente 
dilixenciado ao órgano autonómico competente que deba outorgar a aprobación definitiva. 
Artigo 32.eº.  
Excepcionalmente, logo de informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o 
plan xeral de ordenación municipal poderá reducir, por razóns debidamente xustificadas, a 
franxa de protección ata os 100 metros, contados desde o límite interior da ribeira do mar. 

 

Lugo, Xaneiro de 2012 

O director do equipo redactor 

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ 
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7. INFORMES TÉCNICO E XURÍDICO DO CONCELLO 

7.1 INFORME TÉCNICO MUNICIPAL 

7.2 INFORME XURÍDICO MUNICIPAL 
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