CONCELLO PLENO
ACTA DE SESIÓN
ORGANO: CONCELLO PLENO
ACTA NUMERO: 2013/08
CARÁCTER:ORDINARIA
CONVOCATORIA: Primeira.
DATA: 12 xullo de 2013.

Presidente:
D.Fernando Suárez Barcia (Alcalde-BNG)
Concelleiros presentes na sesión:

No Salón de Sesións da Casa do
Concello de Ribadeo sendo as vinte
horas e vinteún minutos do día 12 de
xullo de 2013 reuniúse o Pleno do
Concello en sesión convocada ao
efecto con carácter ORDINARIO baixo
a presidencia do Sr. Alcalde D.
Fernando Suárez Barcia e coa
asistencia das persoas que á marxe se
indican:

Polo Grupo do B.N.G.
D. Vicente Castro Reigosa Reigosa
Dona Mari Luz Alvarez Lastra
Dª Ana María Martínez Fernández.
D. Horacio Cupeiro Rodríguez
Dª Maria Teresa González Piñeiroa.
D. Xavier Campos López (incorpórase)
Polo Grupo do P.P.
D.Manuel Valín Valdés.
Dª Azucena González Loredo.
Dª Maria del Campo López-Braña Freije
D.José Manuel Yañez Dablanca
Polo Grupo de U.P.R.I.
D.Agustín Reymondez Gancedo.
Polo Grupo do PSG-PSOE
D.Eduardo Gutiérrez Fernández.
Secretario:
D. José Antonio Carro Asorey.
Interventor:
D. Luis R.Vázquez Parga.
Tco.Admón. Xeral:
D.José Rodil Veiga.
Arquitecto municipal:
D.Francisco M.Moreda Gil.
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Comprobado que se da o quórum legalmente esixido para a válida celebración das
sesións do Pleno do Concello, nos termos esixidos no artigo 113.1 c) do
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades
Locais aprobado por R.D.2568/1986, de 28 de novembro, a Presidencia declara
aberta esta e pásase ao tratamento dos asuntos comprendidos na Orde do día:
2013.01.31.- APROBACIÓN SE PROCEDE DA ACTA DA SESIÓN PLENARIA
ANTERIOR DE DATA 21 DE MAIO DE 2013.A totalidade dos membros da Corporación recibiu nos seus domicilios fotocopia do
borrador das actas correspondentes ás sesións epigrafiadas nos termos esixidos no
artigo 80.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico
das Corporacións Locais.
Por parte do Sr.Yañez Dablanca, do Grupo Municipal Popular ponse de manifesto
que se observa a omisión de dúas preguntas que se formularon no referido Pleno,
interesando que se incorporen.
A Corporación, por unanimidade dos seus membros, en votación ordinaria acorda
prestarlle a súa aprobación incorporando as preguntas formuladas polo
Concelleiro do Grupo Municipal Popular Sr. Yañez Dablanca na referida sesión
plenaria de 21 de maio de 2013.
O Sr.Alcalde tendo en conta que aínda non se incorporou o Concelleiro Sr.
Campos López e que en breve o fará interesa o cambio da orde do dia sinalándose
que se vai someter á Corporación a dación de conta das Resolucións da Alcaldía
que figuran no punto 3º.
Intervén de seguido o Concelleiro de UPRI Sr.Reymondez Gancedo que se refire ao
decreto número 72, pax. 1 num. 103, unha reparación en servizos sociais por 1573
euros, respostando a Concelleira Sr.Alvarez Lastra que se refire a unha reparación
na calefacción do auditorio municipal donde se sitúan os Servizos sociais.
Refírese ao Decreto 1365, na páx. 7 relativo a un pago por desengrasante para
Medio Ambiente, que lle chama a atención nunha garrafa de 65 litros, respostando
o Concelleiro Sr. Cupeiro Rodríguez que se trata dun desengrasante moi
concentrado, deliberándose sobre esta cuestión.
Pregunta sobre un novo decreto, num. 1482, pax. 77 sobre un pago por sinalizacón
vertical respostando o Sr.Alcalde sobre o mesmo.
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Pregunta polo Decreto número 100, páx. 6, número rexistro 1681 relativo ao
importe dun foco para o auditorio, por importe de 800 euros. Resposta o
Concelleiro Sr.Castro Reigosa que está mal e mal contabilizado, que se trata de
dous focos Led para o campo de fútbol e que foron focos de proba, que están
postos no campo do colexio.
Sendo as vinte horas e trinta e dous minutos incorpórase á sesión o Concelleiro do
Grupo Municipal do BNG Sr. Campos López.
Refírese a outro novo Decreto que figura na páx. 1, 138 por 400 euros para recoller
unha bandeira en Madrid. Resposta o Concelleiro de Medio Ambiente Sr. Cupeiro
Rodríguez que efectivamente foi por ir a recoller a bandeira azul a Madrid como
fan o resto de Concellos.
Por último refírese a un decreto que figura na páx. 5 correspondente a unha
partida de leite.
Resposta a Concelleira de Servizos Sociais Sra. Gonzalez Piñeiroa que se refire a
leite que se compra polo Concello para atencións sociais para incrementar o que
mandan da UE que non chega.
De seguido intervén o Concelleiro do Grupo Municipal Popular, Sr.Valín Valdés, que
se refire ao decreto 73 na páx. 5, ref. 1410 un gasto grande de reparación de leds,
respostando o Concelleiro de Deportes Sr.Castro Reigosa.
Refírese a continuación ao decreto nº 82 que é unha resolución dunha multa no
casco vello e pregunta se se trata dun edificio que está na Atalaia, que abriu 16
ventás que aumentou volumen, etc. O Sr. Alcalde resposta que sí, aínda que fala
dunha licenza de obras de hai oito anos, e neste caso refírese ao muro de peche que
caeu e se repuxo con material non acorde na zona.
Refírese logo ao decreto num. 83 relativo a unahs facturas de E.on, da luz do teatro
que ten entendido que se cortara.
Pregunta igualmente polo decreto nº 110, páx. 4, ref. 1780, relativo a un debate
sobre emprendemento posible cunha factura de 774 euros, rsepostando a
Concelleira de Turismo e desenvolvemento local dona Ana Martínez que está
dentro do programa Ribadeo emprende que se realizou de maneira transversal con
outras Concellarías.
Neste punto o Concelleiro Sr.Valín Valdés pide á Intervención como responsable da
redacción dos decretos de tipo económico que se especifique un pouco mais, xa
que sabendo un pouco mais ao mellor xa non preguntaba e se é posible a partir de
agora.
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Refírese o Sr.Concelleiro no uso da turno Sr.Valín Valdés ao decreto nº 131, pax. 5,
rfa. 1937 e 1938, relativo a un servizo de prevención, vixilancia da saúde e
evaluación de riscos psicosociais,facturas de MUGATRA, respostando o Sr.Alcalde
do que se trata que é a vixilancia e controis que se lles fan aos traballadores e
empregados municipais que é obrigatoria.
Tamén se refire, xa por último, o Sr.Concelleiro ao decreto num. 146, páx. 5 rfa.
2075 e 2076 relativos a un xuízo de faltas dun policía local, factura dunha avogada,
respostando o Sr.Alcalde que se trata da defensa dun policía que tivo unha
denuncia contra un cidadán, denuncia cruzada e lóxicamente o traballador ten
dereito a que se lle defenda.
De seguido pásase ao tratamento do punto 2º da Orde do día:
2013.02.32.- EXPEDIENTE PARA APROBACIÓN PROVISIONAL DO PXOM DE
RIBADEO.-

A instancia da Alcaldía por parte do Sr. Secretario dase lectura ao ditame da
Comisión Informativa que se transcribe de seguido:
“Obran no expediente ademáis de toda a documentación relativa ao Plan Xeral de
Ordenación Municipal, 2 CD ´s que recollen o mesmo así como os informes
emitidos pola Secretaría (Informe-Proposta) e pola Intervención Municipal.
Intervén o Concelleiro Sr. Reymondez Gancedo, de UPRI para indicar que do exame
do informe do Interventor municipal lle xurden certas dúbidas e quixera que se
aclarase se tal e como se reflicte no mesmo o Plan pode saír adiante sen a
necesidade de incrementar os tipos impositivos por parte do Concello.
A continuación o Sr.Valín Valdés polo Grupo Municipal Popular intervén e
manifesta que xa anunciaron a liberdade de voto pero que él se vai manter na súa
postura ainda que espera ás aclaracións do Sr.Interventor que tamén lle poden
servir a él.
O Sr. Alcalde toma a palabra e refírese a que hai cousas que non se poden poñer
nun Plan porque non existen, que son previsións e que as financiacións non todas
teñen porqué ser municipais xa que interveñen outras Administracións como por
exemplo cando se realizou a EDAR de Ribadeo con cargo á Comunidade Autónoma,
etc.
Do mesmo xeito refírese tamén ás ampliacións dos núcleos rurais, que entre todos
se mantiveron na realización do PXOM, que tamén implican ou poden implicar as
súas modificacións económicas.
O Sr. Interventor toma a palabra e incidindo no informe emitido refírese ás
previsións de crecemento e de realización de infraestruturas sinalas polo Plan no
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marco temporal fixado, aos aproveitamentos urbanísticos como modo de
financiación, etc.
Delibérase entre diferentes membros da Comisión sobre varios destes aspectos.
O Sr. Alcalde intervén de novo e manifesta que en liñas xerais o Plan foi debatido
ampliamente polos membros da Corporación que formaron parte da Xunta de
Portavoces ao longo de moitas sesións de traballo sobre o mesmo. Dí que foi unha
experiencia moi boa e que lle gustaría que todos votaran a favor agradecendo aos
Grupos o traballo realizado.
Manifesta tamén que este trámite de agora é unha “meta volante”, que agora ten
que ir á Xunta e que aínda estará un tempo por alí para a emisión da aprobación
definitiva.
O Sr. Valín Valdés pregunta polo informe sobre as alegacións informándose pola
Alcaldía e Secretaría que se atopa no expediente, en soporte pape ,e que se poderá
ver por cada un dos alegantes, unha vez aprobado provisionalmente. Ademáis
tamén se fará constar no acordo municipal que se adopte.
O Sr.Alcalde indica que tamén se subirá á Web municipal todo o relacionado co
Plan Xeral neste trámite de aprobación provisional que sustituirá aos documentos
que están agora da aprobación inicial. Tamén se subirá a acta do Pleno. Poderá
consultarse polos veciños todo o que se precise, sen prexuízo de que poidan vir
polo Concello para consultar cos Técnicos o resultado da alegación polos titulares
das mesmas.
Interveñen a continuación os Sres. Reymondez Gancedo e Valín Valdés para
referirse ao traballo desenvolvido, como oposición, nos trámites de elaboración
deste Plan, significándose que é un traballo de todos.
A Comisión informativa, por catro votos a favor (dos membros do BNG)e tres
abstencións (dúas correspondentes aos membros do Grupo Municipal Popular e
unha correspondente ao Concelleiro de UPRI dentro do Grupo mixto), acorda
ditaminar favorablemente o informe-proposta obrante no expediente para súa
aprobación polo Pleno Municipal.”
Iníciase a deliberación intervindo en primeiro lugar o Concelleiro do PSG-PSOE
Sr.Gutiérrez Fernández que dí que o fará brevemente e indicando que o primeiro
que quere dicir para que logo non haxa interpretacións torcidas é que durante
proceso de tramitación do PXOM, a lo menos na etapa que él viviu nestes últimos
dous anos se facilitou toda a información precisa e se deron todas as facilidades.
Tamén fai constar que eles contribuiron e que foron o único Grupo que presentou
alegacións, cinco concretamente, das que foron desestimadas dúas, outras dúas
foron estimadas e unha estimada parcialmente.
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Manifesta igualmente que o Plan é necesario e mesmo urxente e facendo un
pequeno repaso do recorrido, sinalando de donde procede este Plan e do longo
camiño que tivo ata aquí. Indica que nunca se debeu anular o anterior Plan, xa que
debeu reformarse porque era un erro material que podía ser corrixido e fora
advertido polo que estima que foi de xeito deliberado. Indica que naturalmente
non era esta Corporación, nin a anterior, nin a anterior.
Sinala igualmente a continuación que o Plan foi sometido a información pública,
que hai 158 alegacións desestimadas, 270 estimadas e 132 estimadas
parcialmente.
Do seu Grupo hai 2 estimadas e 1 estimada parcialmente, como xa dixo. As que se
estimaron foron aquelas moi longas, endereitadas a corrixir determinados erros,
sobre todo erros que non apreciou a Direccion Xeral do Patrimonio e as rexeitadas
as relativas ao Camiño de Santiago e ao que por indicación da Direccion Xeral
chama o Plan bairro do Pontigo, algo ao que sempre se opuxeron tanto ao nome
como a propia Ordenanza. Nos dous casos vanse producir importantes prexuízos
para os veciños como se verá nun prazo curto e sen que aínda exista o Plan de
Protección do Camiño que ten que redatar a Xunta, que no momento actual non
hai.
A postura do seu Grupo no aspecto de Patrimonio foi sempre moi crítica. De todas
maneiras debe dicir que algo se corrixiu, poñendo o exemplo de que polo menos
desapareceu o famoso torques de Dompiñor que nadie viu e que ía obrigar a
protexer.
No último documento, dí o Sr.Concelleiro, Patrimonio fai unha advertencia
indicando que o catálogo debería recoller un novo elemento coa denominación “As
fadegas-As pisadas do encanto” que dí que se trata dun elemento de difícil
definición pero que pola existencia de togomorzos poderían incluirse na categoría
dos petroglifos e ter o carácter xenérico de BIC. Ou sexa a definición é moi difícil, a
precisión e moi ambigua pero debese poñer como BIC. Esto figura neste informe
pero non figuraba nos anteriores, no ultimo de Patrimonio.
Outro asunto é o relativo aos Convenios urbanísticos que é un procedemento
excepcional que vai en detrimento do dereito xeral de participación no que ten
quedar acreditado o interese xeral.Abstivéronse en catro pero votaron en contra
nun deles porque para eles non quedaba acreditado ese interese xeral.
Finalmente dí o Sr.Concelleiro no uso da palabra que consideran que traballaron
no seo da Comisión, con moitas reunións, fixeron aportacións por escrito, e insiste
en que o Plan Xeral é preciso e aínda que non reúna todas as condicions que
quixeran é mellor contar con Plan que non co normas pre-constitucionais. Dí que
non se van opoñer de maneira frontal pero que polas razóns expostas se van
abster.
Intervén de seguido o Concelleiro de UPRI Sr.Reymóndez Gancedo que manifesta
que persoalmente leva cinco anos traballando no tema, que isto empezou no ano
2008 que se iniciou polo mesmo grupo político que hoxe goberna aínda que
daquela non tiña a mayoría absoluta que ten agora. Dí que se levou a cabo
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contando cos grupos políticos restantes da Corporación, buscando consenso e dí
que realmente todos puideron participar.
Un Plan Xeral dí que é moi importante para o Concello, no que intervén moita
xente, técnicos de fora, técnicos do Concello, os políticos en moitísimas reunións.
Manifesta que tampouco se produciron demasiadas discrepancias ao longo das
reunión pero que a filosofía é a do equipo de goberno.
Refírese ás alegacións estimadas, dí que hai xente que se sinte prexudicada e suliña
o traballo de todos os técnicos intervintes.
Manifesta tamén que o desenvolvemento deste Plan costou moitos cartos ao
Concello e refírese igualmente ao informe da Intervención municipal indicando
que se se toma ao pé da letra o mesmo poderiase tumbar o Plan e sen que sexa
facer crítica ao informe indica que o técnico que o fai ten que decilas, referíndose a
algunha das cuestións plantexadas no mesmo e facendo fincapé no Imposto de
bens inmobles que é un imposto inxusto, indicando que debe terse en conta, sobre
todo agora mesmo, a capacidade económica dos cidadáns.
En definitiva dí que se sinte un mais aquí, que sabe que podería ser un Plan xeral
moito mellor pero que , en todo caso, o que hai que mirar é o ben común e aínda
que exista xente que se poida sentir prexudicada é bo contar cun Plan e vai votar a
favor.
Toma a palabra a continuación o Sr.Valín Valdés, do Grupo Municipal Popular que
comeza a intervención indicando novamente que o seu Grupo, neste tema, vai
manter a liberdade de voto, sen que sexa discrepar senon manter as posturas de
liberdade dentro do Grupo e anuncia que tres membros do Grupo van votar a favor
e cre que a Sra.López Braña Freije se vai abster, pedindo se é posible que a mesma
poida manifestar a súa postura.
Considera o Sr. Valín Valdés, como portavoz do Grupo Municipal, que o Plan é un
Plan de todos, manifesta que non se pode deixar de valorar o facer particípes a
todolos grupos, como se está facendo, e interesa destacar, co tema da Residencia
que se está traballando conxuntamente, no tema do polígono aínda que lle tocou a
este Alcalde a inauguración pero que todos colaboraron.
Cre que o Plan é un instrumento fundamental e que Ribadeo non se pode permitir
estar mais tempo sen él e dí que se conseguirá sacar adiante provisionalmente o
mesmo.
Refírese tamé o Concelleiro do Grupo Popular ao informe de Intervención que é
moi amplio, que en efecto se se colle ao pé da letra como dí o Concelleiro de UPRI é
para telo en conta pero que en xeral contando con él pode saír adiante xa que non é
algo excepcional senon un informe “tirando de librito” e manifesta que ainda que
debe terse en conta non lle fai ter medo para este documento do Plan no que levan
traballando tanto tempo.
Refírese de seguido ás alegacións formuladas e ás explicacións polo miúdo que nas
diferentes reunións foron dando os técnicos e nas que participaron os políticos co
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seu punto de vista sempre partindo dun documento técnico. Indica tamén que o
seu Grupo Político foi polas diferentes parroquias explicando o relativos aos
núcleos e aos distintos tipos de solo, durante a exposición pública.
En relación aos convenios urbanísticos manifesta que á hora de negociar xa se
sabe que todo é mellorable pero o que está clarísimo é que a negociación que se
fixo nestes últimos convenios foi moitísimo mellor que outras e ten que referirse
especialmente á realizada na parte traseira do cine teatro que é do mesmo
empresario que un dos Convenios asinados agora.
Intervén a continuación a Concelleira Sr. López-Braña Freije que agradece ao
Sr.Alcalde e aos membros da Corporación que lle deixen tomar a palabra.
Manifesta que hai diferencias entre os membros do Grupo, que cada un ten as súas
propias reflexións e as sua propias responsabilidades.
Parécelle ben que os 4 membros dos 13 que son na Corporación estiveran moi ben
informados en relación co planeamento pero non por iso o resto da poboación de
Ribadeo está ben enterada nin os demáis membros saben como se tramitou o Plan,
nin saben cales son as xustificacións para aprobar os convenios, para cambiar
clasificacions do solo, etc. naturalmente sen poñer en dúbida a legalidade.
Non se sente responsable de anteriores corporacións pero dí que durante estes
dous últimos anos que son os que lle afectan non viu actividade, que este Concello
se abrira para dar información do Plan e bota en falta esa reunión aberta ao
público cos redactores do Plan e que os veciños poidan intervir. Dí que non é un
mero formalismo xa que é unha norma dos veciños de Ribadeo non desta ou
doutra Corporación.
Manifesta que se alegra de que se adopte expoñer o resultado das alegacións na
páxina web pero dí que é tarde, e que non xustifica que os veciños non saiban
cando se vai aprobar o Plan se a súa alegación foi aprobada ou non, se Ribadeo vai
crecer par o norte ou para o sur, etc.
Reitera que non dubida da legalidade do Plan, tampouco da necesidade do mesmo
e manifesta que dentro do mal menor é mellor ter este Plan e que si dubida de que
o pobo de Ribadeo non foi ben tratado. Manifesta a súa abstención.
Toma a palabra o Sr.Alcalde que se refire en primeiro lugar a que efectivamente se
leva moito tempo con este Plan no seo da Corporación tramitándose o mesmo xa
que o anterior foi anulado por unha Sentencia do Tribunal Supremo no ano 2001 e
que dende entón Ribadeo adoece dun Plan de Ordenación.
Refírese a actuacións que se fixeron ao abeiro do Plan vixente, ás diferentes
Corporación que por un ou por outro motivo foron incapaces de sacar adiante un
planeamento ademais das modificacións normativas que foron saíndo tanto a nivel
estatal como autonómico. Igualmente refire momentos de tensión en anteriores
Corporacións, sinalando especialmente o ano 2005 donde se pretendían aprobar
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convenios que logo foron denegados polos servicios autonómicos de urbanismo.
Ahí eran momentos difíciles de sacar un Plan.
Valora moi positivamente o sentidiño común de todolos portavoces dos diferentes
Grupos da Corporación, de distinta cor política, no mandato anterior que
permitiron encetar un método de traballo e sentarse nunha mesa participando
primeiro as cousas máis fáciles e deixando o resto para o final sempre coa
interpretación que daban os técnicos tanto os municipais “strictu sensu” como os
da empresa redatora do Plan.
O Plan bebe da participación de todos con independencia de que se apoie ou non e
sobre todo das fontes do dereito tanto estatal como autonómico, dos informes
sectoriais, das Administracións supramunicipais e adaptandoo prácticamente a
todo, resolvendo tamén aquelas discrepancias que xurdiron ao longo do
percorrido.
Refírese á alta porcentaxe de estimación das alegacións ainda que non quere ser
triunfalista e sabe que aínda non é o final porque ten que aprobalo a Xunta que
probablemente corrixirá algún punto.
Manifesta igualmente que sí houbo información e que eles como outros grupos
deron información aos veciños nas parroquias e que tamén houbo reunión cos
técnicos da empresa redatora, e dí igualmente que se vai adiante este Plan será
mérito de todos, porque se fixo posible por todos e explica que a información
facilitada aos veciños tanto no tempo como na forma foi magnífica, referíndose aos
distintos períodos de información pública aberta tanto no an 2008 como no 2012
así como ás consultas atendidas polo técnico municipal.
Indica, respecto dos convenios urbanísticos aprobados, que so representan un
mínimo de intervención no Plan e que se fixeron e base ao interese xeral como así
o expuxeron tamén os técnicos intervintes.
Por último o Sr.Alcalde sinala que se trata dun momento moi importante para
Ribadeo e sinte que é un momento dos mais importantes da súa vida como
Concelleiro e como Alcalde ao longo destes doce ou trece anos que leva e da as
gracias a todolos Concelleiros.
Rematada a deliberación sométese a votación o ditame da Comisión que resulta
aprobado por once votos a favor ( sete dos membros do BNG, 3 dos membros do
Grupo Municipal Popular e un do membro de UPRI no Grupo Mixto) e dúas
abstencións (unha do Concelleiro do PSG-PSOE no Grupo Mixto e outra da
Concelleira Sra.López-Braña Freije, do Grupo Municipal Popular), acordándose en
consecuencia:
1º. Desestimar as alegacións presentadas (158) en relación co expediente de
aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal, polos motivos
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expresados no informe de data 4 de xullo de 2013 do equipo redactor que obra no
expediente, conforme ao Documento 12 do PXOM. Documento de Consultas, anexo
VI en 2 volumes e que se unen como anexo.
2º. Estimar as alegacións presentadas ( 402 , delas 132 parcialmente )en relación
co expediente de aprobación de Plan Xeral referenciado, polos motivos expresados
no informe do equipo redactor de data 4 de xullo de 2013,que obra no expedente,
conforme ao Documento 12 do PXOM. Documento de Consultas, anexo VI en 2
volumes, e que se unen como anexo.
3º. Aprobar provisionalmente o Plan Xeral de Ordenación Urbana coas
modificacións resultantes das alegacións formuladas e recollendo o contido dos
informes emitidos.
4º. Unha vez dilixenciado elevar o expediente do Plan Xeral de Ordenación
Municipal de Ribadeo á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas da Xunta de Galicia, co fin de que resolva sobre a súa aprobación
definitiva.
5º. Facultar á Alcaldía-Presidencia para a adopción de cantos actos, trámites ou
xestións sexan precisos para o bo fín dos acordos adoptados.

2013.03.33.-CONTROL DOS ORGANOS DA CORPORACIÓN (art. 46.2 da Lei
7/1985, de 2 de abril regualdora das Bases de Réxime Local). DACIÓN DE
CONTA DE DECRETOS DA ALCALDIA. ROGOS E PREGUNTAS.De seguido pásase ao punto relativo a Rogos e preguntas.
ROGOS E PREGUNTAS DO PSG-PSOE
Intervén en primeiro lugar o Concelleiro do PSG-PSOE Sr.Gutiérrez Fernández
manifestando que so ten unha pregunta que pasa a ler:
Na obra de rehabilitación do que foi Hotel Ferrocarrilana, na rua de San Roque
número 17 de Ribadeo, campa un letreiro onde se recollen todas as características
da referida obra. Na parte superior figura un logotipo do Concello e, a seguir,
indícase promotor, número de expediente, finalidade, clasificación, arquitecto e
constructor. Mais hai un detalle cando menos curioso: sinálase como aparellador
unha razón social e non un técnico: Reverte Aparejadores S.L.
Ocorre que como o rexisto de sociedades mercantís é público, atopamos que tal
sociedade está composta unicamente por unha soa persoa e que nós saibamos, non
dispón do título de aparelladora nen arquitecta técnica, ainda que si reúne tal
titulación o seu esposo, dado que nos consta por formar este parte do cadro de
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persoal do Concello, con domicilio –outra casualidade sen dúbida—no lugar de
Reverte, na parroquia de Ove.
Co fin de aclarar unha situación un tanto anómala, formúlanse as seguintes
preguntas:
-Quen asina como técnico a referida obra en calidade de aparellador?
-Qué vínculo ten a referida persoa coa empresa que figura no letreiro ao que
aludimos?
-¿Qué razón existe para a inclusión no cartel da obra –que supoñemos visado pola
administración municipal dado o logotipo que o encabeza—para que apareza non
un técnico senón unha empresa?
Manifesta o Concelleiro que sabe que son tres preguntas nunha e que tampouco fai
falta que se lle resposte agora, pero que en todo caso algo se debera de contestar
pois aparte do que se pregunta que é o que acaba de ler tamén se desvía ou se
orienta en múltiples direccións.
O Sr.Alcalde resposta indicando que son preguntas que teñen carácter técnico qe
descoñece neste momento e que contestará no seguinte Pleno Ordinario co que lle
digan os técnicos, os xuristas e que o que sí pode dicir é que todas as licenzas de
obra que se outorgan teñen a obriga de poñer un letreiro e que debe ser das
poucas que fan caso xa que poucas ten visto, obras maiores, nos últimos anos que
teñan esa información e dí que descoñece os técnicos desta e que dará resposta no
próximo Pleno.
ROGOS E PREGUNTAS DE UPRI.Intervén de seguido o Concelleiro de UPRI, no Grupo Mixto, Sr.Reymondez
Gancedo que pregunta que pasa coa barredora, respostando o Sr.Alcalde sobre as
multas recibidas por non levar o recibo do seguro e por non pasar a ITV. Explica
igualmente o Sr.Alcalde que a máquina municipal sí conta con seguro e que xa se
fixeron as correspondentes alegacións neste senso e que se trata dun vehículo que
nunca pasou, nos anos que ten en circulación, a ITV xa que non sobrepasa os 25
kms/hora circulando, pero que en todo caso estase mirando este asunto para pasar
a Inspección técnica e alegar o procedente, deliberándose entre varios concelleiros
sobre este asunto.
Refírese a continuación o Concelleiro Sr. Reymondez Gancedo ás moitas queixas
por parte de empresarios do Concello sobre o Punto limpo e depósito de residuos
da construcción que agora non se poden depositar alí indicando que lle gustaría
saber cal é o motivo porque non se poden depositar.
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Resposta o Concelleiro de Medio Ambiente Sr.Cupeiro Rodríguez realizando unha
exhaustiva explicación dos motivos legais a partir dunha nova lexislación europea
que prohíben o depósito dunha serie de residuos e o modo en que se deben tratar
previamente para un posterior depósito así como os materiais que sí se poden
levar ao Punto limpo.
Delibérase sobre este asunto ente o Concelleiro que pregunta Sr.Reymóndez
Gancedo e o Sr.Cupeiro Rodríguez, Concelleiro-Delegado de Medio Ambiente,
intervindo tamén o Sr.Alcalde.
O mesmo Concelleiro roga que na Avda. da Ría de Ribadeo se realice un paso de
peóns fronte a Ferros Alonso ou hacia LIDL xa que se observa certa deficiencia e
cre que son necesarios pois moita xente cruza para os Centros comerciais con
risco.
O Sr.Alcalde intervén para indicar que se está sobre o tema, que non é facil a
solución pero que se vai tratar de resolver. Acepta o rogo.
O Sr. Reymondez Gancedo manifesta que tanto na rúa Ramón González como na
rúa San Francisco existen miles de cables aéreos que se instalan para altavoces,
para luces, etc. e que quedan ahí, polo que roga que se regule este tema.
O Sr.Alcalde explica o que se fai con ocasión destas instalacións e acepta o rogo
para revisar os mesmos.
Refirese o Sr.Concelleiro ás obras que está realizando “R” que levanta a vía pública
e pon o exemplo en Rosalía de Castro, que logo queda repisado e que deben
adoptarse medidas para evitar este tipo de reposicións.
Intervén o Sr.Alcalde que estima o rogo e manifesta que se está insitindo sempre
sobre este asunto en diversas rúas para que se repare correctamente.
ROGOS E PREGUNTAS DO GRUPO POPULAR.Intervén a Concelleira Sra. López-Braña Freije para referirse á Moción presentada
no seu día sobre a rúa San Lázaro para solicitar a cesión do tramo á Deputación e
pregunta se se tramitou. O Sr.Alcalde manifesta que sí, que se enviou á Deputaicón
e que él persoalmente fixo algunha xestión.
Refírese tamén a Sra.Concelleira no uso da palabra ao conflicto xerado no Colexio
Gregorio Sanz, que se enterou pola prensa, que sae na mesma que o representante
do Concello no Consello Escolar non se enterou de nada. Intervén o Concelleiro –
reprsentante no referido Consello Sr. Cupeiro Rodríguez que indica que
efectivamente coincidiu así pero que en calquera caso coñece o asunto
manifestandolle á Concelleira como está nestes momentos ese asunto e
deliberándose tamén polo Sr.Alcalde sobre o asunto.
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Intervén a Concelleira Sr. González Loredo que pregunta pola Moción aprobada no
último Pleno Ordinario de 21 de maio sobre as participacións preferentes, en que
trámite está xa que se había acordado outorgar un mes á NCG para que se
resolvese a devolución do diñeiro aos preferentistas e se se cancelaron contas, etc.
que lle explique como está o asunto.
O Sr. Alcalde resposta que de momento non se cancelou ningunha, que
efectivamente pasou o mes, que fixo preguntas a Nova Galicia Banco pero que cre
que dificilmente vai a ter unha solución satisfactoria. Manifesta tamén que en todo
caso se vai proceder a vaciar a conta e aínda que se deixará aberta por si algunha
persoa ten que ingresar na mesma e coa excepción dun préstamo que quedará
pendente. Intervén tamén o Concelleiro de Facenda Sr.Castro Reigosa que explica
como está a situación nesa entidade financeira.
O Concelleiro Sr. Yañez Dablanca intervéne dí que ten tres rogos, breves, un polo
que respecta á rúa Segundo Moreno Barcia, á esquina na que hai un par de baches
colosales. O Alcalde dí que coñece e acepta o rogo.
O segundo rogo é sobre a rúa Ramon González, dí que hai queixas dalgúns veciños
sobre o uso que se fai por parte de automobilistas para cruzar pola mesma. O
Sr.Alcalde dí que tamén sabe deste asunto e que xa está avisada a Policía Local.
O terceiro rogo é para que se dificulte o acceso ao teito do ascensor panorámico,
que él xa viu incluso a nenos acceder e asomarse o que fai que exista un serio
perigo, polo que debería dificultarse o acceso dalgun xeito. O Sr.Alcalde dí que se
dirixira a Costas expoñendo o tema.
Intervén a continuación o Sr.Valín Valdés que dí que ten dúas cuestións. Un rogo
doble que é que por favor se traiga ao Pleno algunha das Mocións que o seu Grupo
ten presentadas como é a de accesibilidade que lle parece fundamental, presentada
no primeiro mes do mandato así como a da Praia de As Catedrais que tamén está
de moda.
Tamén ten unha pregunta en relación cos decretos que se traen ao Pleno que hai
moitos sobre emerxencia social para axudas, que levan reparos da Intervención e
pregunta qué criterios se utilizan para esta concesión de axudas. Resposta a
Concelleira Sra.González Piñeirúa, delegada de Asuntos Sociais que os criterios son
básicamente de tipo económicos, familaires, sociais e laborais e que sempre hai un
informe do traballador social baseado nos mesmos
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E sen mais asuntos que tratar, non sendo outro o obxecto da sesión, o Sr.AlcaldePresidente levanta a mesma sendo as vintedúas horas e quince minutos,
estendéndose a presente acta, do que eu Secretario dou fe.
O ALCALDE,

O SECRETARIO XERAL,
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ANEXO

NoREXIST
RO
3.564

3.644

3.880

SOLICITA

INFORME

ESTADO

Estimase á alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Os terreos a que se refire a alegación atópanse en contornos de
protección de bens inventariados que deben conservar o seu carácter
rústico para non deturpar a súa relación co territorio segundo se
recolle no informe emitido Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
Atópase tamén atravesada por unha liña de alta/ media tensión na súa
zona oeste, polo cal estimase parcialmente a alegación incluindo só
unha parte da parcela en solo de núcleo rural histórico-tradicional.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Incluir en solo de núcleo rural a parcela, ou parte,
obxecto da alegación.
Incluir en ordenanza de equipamentos a parcela
propiedade do alegante posto que se trata dun
almacén-vestuario, excluíndoa por tanto do
trazado do vial.

Incluir a totalidade da parcela obxecto da
alegación en núcleo rural.

Estímase parcialmente a alegación no sentido de incluir a parcela
dentro do solo urbano, por acreditarse a existencia dos servicios
requeridos e a cercanía o entramado urbano de Rinlo.

4.248

Incluir en solo urbano a parcela obxecto da
alegación.

4.463

Que se identifique como privada a parcela
incluída como pública no PXOM.

Nembargantes, e en referencia o artigo 12.b da loug, o ser una unha
urbanización xurdida o marxe do planeamento debe clasificarse como
solo urbano non consolidado.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Por todo o exposto estímase parcialmente a alegación.
Estímase a alegación.

ESTIMADA

A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan estableza.
4.587

A inclusión das parcelas obxecto da alegación en
solo de núcleo rural.

ESTIMADA PARCIALMENTE
A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural común, para
axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode xustificar
para o solo de núcleo rural.

4.741

4.762

A inclusión en solo urbano consolidado dunha
parte da parcela obxecto da alegación que agora
se atopa en solo urbano non consolidado (D1-AR12)
Que se recolla como vial privado a parcela
obxecto de alegación que agora figura no PXOM
como vial público.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.

4.772

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural histórico tradicional.

A alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios
citados para a zona tradicional do núcleo aínda que cumpre os
requiridos polo citado artigo para o núcleo rural común.

Por todo o exposto, estímase parcialmente a alegación no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural común, para
axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode xustificar
para o solo de núcleo rural.
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ESTIMADA PARCIALMENTE

4.941

4.959

5.011
5.013
5.014
5.015

5.031

Se inclúa a totalidade da parcela obxecto da
alegación en solo de núcleo rural históricotradicional

Estimase a alegación.

ESTIMADA

A inclusión da parcela obxecto de alegación en
solo urbanizable delimitado.

O PXOM establece unhas áreas de solo urbanizable nos terrenos que
non teñen a condición de solo urbano, de núcleo rural, nin rústico
protexido (art.14 Lei 9/2002 de 30 de Decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia), e que garantizan
un desenvolvemento urbano racional e de calidade segundo as
necesidades de crecemento e expansión dos solos residenciais,
industriais e terciarios actualmente existentes, cunha superficie
mínima de 20.000 metros cadrados (Art.49 Lei 9/2002 de 30 de
Decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia) de tal xeito que non se xere unha dispersión e
descentralización de usos característicos, polo que se desestima a
alegación.

DESESTIMADA

Desestímase a alegación o recoller neste caso o plan o informe
perceptivo emitido pola dirección xeral de patrimonio.

DESESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

A revisión da ordenanza 0-9 Pontigo, do
documento de Normativa.
Se inclúa parcela obxecto da alegación en solo
urbano consolidado dentro da ordenanza O-4
A inclusión das parcelas obxecto da alegación en
solo urbano consolidado, así como a modificación
no trazado do vial afecto.
A reducción do ancho do vial que afecta á parcela
obxecto da alegación de 12 metros a 8 metros.
Se amplíe o solo de núcleo rural común na parcela
obxecto da alegación delimitando a totalidade da
parcela integrante no Proxecto de Edificación
aprobado.

1.- A cartografía empregada e a oficial remitida pola dirección xeral
de catastro, información que non pode ser alterada polo PXOM.
2.- O plano de abastecemento do PXOM xa inclúe o abastecemento
indicado.
3.- Estímase a parte deste punto da alegación que solicita redelimitar o
fondo límite do núcleo rural tradicional, desestimanto o resto por non
ser conforme co especificado polo artigo 13.3.b da LOUG.
4-Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.
1.- Que se grafíe correctamente o parcelario nos
planos de ordenación.
2.- Que se represente correctamente a rede de
abastecemento da zona (plano aportado)
3.- Que se redelimite o solo de núcleo rural
tradicional do núcleo para uniformar o fondo
(plano aportado)
5.032
4.- Que se delimite o solo de núcleo rural común.
5.- Clasificar o interior de mazá como SRPO
6.- Revisalos termos de reparcelación e parcela
mínima da ordenanza O-14.1
7.- Aclarar os termos de parcela mínima se
pertence a dúas clases de solo.

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que desestimase esta parte da alegación.

5,- En canto a clasificación do solo posterior como SRPA, os solos
clasifícanse tamén en función da súa aptitude para o cultivo e en
función das posibles restricións de cada un deles. Os criterios para a
identificación das clases agrolóxicas correspóndese coas
características de tipos de usos, pendente, profundidade, perigo de
inundación, drenaxe, clima estatus de nutrientes do terreo.
Con isto, valórase a capacidade agrolóxica de cada solo mediante un
sistema orixinal do servizo estadounidense de conservación de solos
(U.S.D.A.) que os clasifica en oito clases nas que a selección de
cultivos e sistemas agrícolas está máis ou menos restrinxida.
Considérase como cultivable aqueles solos pertencentes a clases 1, 2,
3 e 4 mentres que as clases 5, 6 e 7 corresponden a solos non aptos
para o cultivo e a clase 8 representa o solo improdutivo.
Os datos obtéñense do Mapa de Clases Agrolóxicas, escala 1:50.000,
elaborado polo Ministerio de Agricultura.
Este mapa inclúe a zona obxeto da alegación como clase agrolóxica
tipo 2, polo que debe ser clasificado como SRPA tal e como esixe o
artigo 32.2.a da LOUG.
6.- Revisase a ordenanza polo tanto estimase esta parte da alegacion.
7.-En canto a parcela mínima de cada ordenanza, esta se refire
expresamente a cada clase e categoría de solo, e a parcela computable
e a propia ordenanza a que a define.
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ESTIMADA PARCIALMENTE

No caso do solo de núcleo rural histórico-tradicional únicamente
autorizaranse dimensións menores de parcela, cando a mesma se
reduza por cesión de terreo ao Concello para a apertura ou
regularización do viario, non podemos mezclar clases ou categorías de
solo.

Por todo o exposto estímase parcialmente a alegación.

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo urbano consolidado.

Un dos obxectivos do Plan Xeral consiste en ordenar e potenciar o
carácter urbano das zonas centrais e dos bordos das áreas urbanas, así
como daqueles outros terreos integrados na malla urbana necesitados
de procesos completos de urbanización e reforma interior. Para elo a
ordenación establecida fomenta a transformación destes espazos
adoptando, se procede, tipoloxías de edificación en altura,
características das áreas urbanas e auspiciando a consecución de solo
público destinado a espazos libres, zonas verdes, equipamento público
e infraestruturas viarias, ou no seu caso a mellora destas.

5.056

ESTIMADA PARCIALMENTE
Rebaixar o frente mínimo e se inclúa a parcela en
ordenanza O-5.1.

A transformación aludida precisa a cesión de terreos, a execución da
urbanización e a equidistribución de cargas e beneficios, por elo
delimitase un polígono que ten por finalidade o cumprimento
conxunto de tales deberes.

En base a todo elo estimase parcialmente a alegación no sentido de
incluir unha parte da parcela en solo urbano consolidado,
permanecendo a restante en solo urbano non consolidado.

5.057

Que se cambie o trazado e ancho do vial recollido
na alegación.

5.123

A inclusión dun vial público non recollido no Plan
Xeral.

5.126

A recalificación a solo rústico de protección
forestal da parcela obxecto da alegación.

A relevancia do vial dentro da estrutura e conexión cos outros viais do
núcleo, aconsella manter o criterio de ampliación do vial existente, se
ben, respetando as aliñacións das edificacións e muros tradicionais de
máis de 50 anos existentes, que caracterizan a tipoloxía e paisaxe rural
do propio asentamento. En consecuencia desestimase a alegación.

DESESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

A clasificación de solo do PXOM realizase en base ao “estudo do
medio rural” que define as distintas categorías de solo en función dos
distintos usos e a lexislación vixente.
DESESTIMADA

Polo tanto desestimase a alegación.
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A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan estableza.
5.194

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

ESTIMADA PARCIALMENTE
A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural común, para
axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode xustificar
para o solo de núcleo rural.

5.208

O cambio de tipo de solo da parcela obxecto de
alegación pasando de núcleo rural común núcleo
histórico-tradicional.

5.212

5.253
5.334
5.413

5.414

5.415

5.416

5.433

5.439
5.440

5.441

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase parcialmente a alegación, no sentido de incluir o solo
indicado como urbano de uso terciario e industrial para almacenaxe,
debido o estar enclavado o sector dentro do entramado residencial do
núcleo de Ribadeo.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Revisión do viario na parcela obxecto da
alegación por afectar a aliñación a unha
edificación.
Incluir a totalidade da parcela en solo de núcleo
rural histórico-tradicional
A revisión da ordenanza O-8 no referente a usos
permitidos, confundese o termo hosteleiro e
hoteleiro.
Un cambio na ordenanza de aplicación en solo
urbano pasando de O-5 a O-8, e a corrección de
usos na O-8 incluindo o uso hotelero.
A inclusión do Sistema Xeral 06-SN-P2 como
adscrito ao sector de solo urbanizable SUD-R7.

O PXOM xa inclúe no documento exposto ó público, como sistema
xeral adscrito, a zona verde indicada na alegación.
ESTIMADA
Nembargantes a ficha do SUD-R7, do documento exposto, comete un
erro o nomear a zona adscrita.

A inclusión da totalidade da parcela obxecto da
alegación en solo urbano consolidado, que se
recolla a edificación executada segundo a última
licenza e que se revise a aliñación segundo cesión
de terreo realizada.
A inclusión da totalidade da finca obxecto de
alegación en ordenanza O-5.3 excluíndoa do solo
urbanizable.
Revisión do viario na parcela obxecto da
alegación por afectar a un peche de finca coas
licenzas concedidas.
A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo urbano consolidado.

A inclusión da finca obxecto da alegación en solo
de núcleo rural histórico-tradicional

Se estima la alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación

ESTIMADA

Estímase a alegación

ESTIMADA

Estímase a alegación

ESTIMADA

A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.
ESTIMADA

O total da parcela da alegación propón unha delimitación que
incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se
inclúe unha parte da mesma axustándose ás determinacións da
lexislación.
5.442
5.444

5.511

A inclusión da parte da parcela obxecto da
alegación en solo de núcleo rural común.
A inclusión na cartografía do PXOM dunha fonte
elavadoiro e bebedoiro de animais que non
aparecen.
A inclusión da parcela da sua propiedade como
solo urbano consolidado, figura no PXOM como
viario.
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Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación

ESTIMADA

En aplicación do Art. 32.2º.b.-) da Lei 9/2002 de 30 de Diciembre, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o Solo
Rústico de Protección de Augas está constituido polas zonas de
protección que a tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico e de ordenación do territorio, que se extenderán, como
mínimo, á zona de policía definida no Art. 6º.b.-) RDL 1/2001,
excepto que o plan xustifique suficientemente a súa redución.

5.517

A clasificación da parcela obxecto da alegación
como solo rústico de protección agropecuaria e a
corrección do seu grafiado.

De conformidade coas disposicións contidas no Real decreto
lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Augas e o Regulamento que a desenvolve (R.D.
849/1986 de 11 de abril). As marxes dos canles, están suxeitas en toda
a súa extensión lonxitudinal a unha zona de Servidume de 5 metros de
anchura para uso público e a unha zona de Policía de 100 metros de
anchura, na que se condiciona o uso do solo e as actividades que se
desenvolvan.

DESESTIMADA

O plan, en particular para a zona obxecto da presente alegación
xustifica a redución da zona indicada, ao adoptar a superficie de
corredor definida polo Plan de Ordenación do Litoral de Galicia.

En calquera caso a parcela obxecto da presente alegación atópase
igualmente afectada polo corredor delimitado polo POL a a zona de
policía definida na Lei de Aguas polo que se desestima a alegación.
5.518

5.538

5.541

Corrección da ficha do catálogo 08.24 por erro na
descrición e características da casa protexida,
correpondendo a mesma a unha casa particular e
non a un equipamento socio-cultural público.
Revisión das determinacións urbanísticas
recollidas na ficha de solo urbano non
consolidado D1-AR-9 da que son propietarios,
solicitando audiencia co equipo redactor e con
Concello para proposta de alternativas.

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo urbano consolidado en Ordenanza O-2.2.

Estímase a alegación

ESTIMADA

Estímase a alegación

ESTIMADA

Un dos obxectivos do Plan Xeral consiste en ordenar e potenciar o
carácter urbano das zonas centrais e dos bordos das áreas urbanas, así
como daqueles outros terreos integrados na malla urbana necesitados
de procesos completos de urbanización e reforma interior. Para elo a
ordenación establecida fomenta a transformación destes espazos
adoptando, se procede, tipoloxías de edificación en altura,
características das áreas urbanas e auspiciando a consecución de solo
público destinado a espazos libres, zonas verdes, equipamento público
e infraestruturas viarias, ou no seu caso a mellora destas.
ESTIMADA PARCIALMENTE

A transformación aludida precisa a cesión de terreos, a execución da
urbanización e a equidistribución de cargas e beneficios, por elo
delimitase un polígono que ten por finalidade o cumprimento
conxunto de tales deberes.En base a todo elo incluese o frente da
parcela como continuación do solo urbano consolidado existente
permanecendo a parte sur da parcela en solo urbano non consolidado,
estimándose por tanto parcialmente a presente alegación.

5.542

5.554
5.555
5.556
5.557

A inclusión de toda a parcela obxecto da
alegación na mesma calificación de solo, solo
urbano consolidado. (Unha parte atópase en solo
urbano consolidado (O-2.2) e outra parte en solo
urbano non consolidado)
A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo urbano consolidado ordenanza O-5.1.
A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo urbano consolidado ordenanza O-5.1.
Que se contemple como privado o vial de acceso á
súa finca.
Que se recolla como vial privado a parcela
obxecto de alegación que agora figura no PXOM
como vial público.
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Estímase a alegación

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

5.558

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
5.559

5.573

5.585

5.668

5.669

Suavizar a curva do vial orientativo trazado para
respetar o cierre da parcela obxecto da alegación.
A revisión e discusión da Ordenanza relativa ao
Camiño de Santiago Tïtulo IV, capítulos I e II e
fichas correspondentes do documento de
Catálogo.
A inclusión dentro de solo urbano consolidado da
parcela obxecto da alegación, e se revisen os
anchos de viais no eido establecendo 10 metros de
anchura máxima.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

A ordenanza referida na alegación ven imposta polo informe
perceptivo e vinculante da dirección xeral de patrimonio polo que se
desestima a alegación.

DESESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

A parcela obxeto de alegación, está localizada nas inmediacións do
casco antigo de Ribadeo, onde a necesidade de aparcamento e maior
debido a inexistencia dos mismos nos solares existentes, a estrechez
das rúas e a necesidade de promover máis a peatonalización dun casco
declarado conxunto-histórico.

A exclusión da parcela 2 do ámbito do
aparcadoiro AP-N2.

Por estes motivos desestímase a alegación mantendo o aparcamento
previsto no espacio xerado no interior da mazá.
A parcela obxeto de alegación, está localizada nas inmediacións do
casco antigo de Ribadeo, onde a necesidade de aparcamento e maior
debido a inexistencia dos mismos nos solares existentes, a estrechez
das rúas e a necesidade de promover máis a peatonalización dun casco
declarado conxunto-histórico.

A exclusión da parcela 2 do ámbito do
aparcadoiro AP-N2.

DESESTIMADA

DESESTIMADA

Por estes motivos desestímase a alegación mantendo o aparcamento
previsto no espacio xerado no interior da mazá.

5.675

5.715

5.718

5.721

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

A clasificación de solo realizase en base ao “estudo do medio rural”
que define as distintas categorías de solo en función dos distintos usos
e a lexislación vixente, a vocación do solo que ocupa a parcela
obxecto da alegación é rústico de protección de augas nunha parte.
Polo tanto estímase parcialmente a alegación.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Estimase a alegación

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Que se recolla como vial privado a parcela
obxecto de alegación que agora figura no PXOM
como vial público.
Que se recolla como vial público a parcela
obxecto de alegación que agora figura no PXOM
como vial privado.

Que sea incluida a totalidade da parcela obxecto
da alegación en solo de núcleo rural históricotradicional.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.

5.722

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

A clasificación de solo realizase en base ao “estudo do medio rural”
que define as distintas categorías de solo en función dos distintos usos
e a lexislación vixente, a vocación do solo que ocupa a parcela
obxecto da alegación é solo rústico de protección de augas nunha
parte. Polo tanto estímase parcialmente a alegación.

ESTIMADA PARCIALMENTE

5.732

Que lle sexa excluída a parcela obxecto da
alegación de solo de núcleo rural.

Estimase a alegación.

ESTIMADA
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A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan estableza.
5.735

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

ESTIMADA PARCIALMENTE
A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural común, para
axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode xustificar
para o solo de núcleo rural.

5.747
5.750

5.751

5.752

5.753

Que se exclúa a finca obxecto da alegación do
solo urbano non consolidado.
A revisión do trazado do río da Veiga.

Que se inclúa en solo de núcleo rural común a
parcela obxecto da alegación.

Que se inclúa en solo de núcleo rural históricotradicional a parcela obxecto da alegación.

A inclusión dunha parte da parcela obxecto da
alegación en solo de núcleo rural común.

Estímase a alegación

ESTIMADA

Estimase a alegación.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

ESTIMADA

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.
ESTIMADA PARCIALMENTE

O total da parcela da alegación propón unha delimitación que
incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se
inclúe unha parte da mesma axustándose ás determinacións da
lexislación.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa consolidación, que será deberá ser igual ou superior a un
terzo da súa superficie.

DESESTIMADA

A parcela da alegación incumpre este criterio, polo que se desestima a
alegación.
5.770

A corrección da liña límite de solo urbano no
ámbito da parcela obxecto da alegación.

Estímase a alegación

ESTIMADA

1.- Estímase a alegación.
Os cambios seguintes na área de solo urbano non
consolidado D1-AR-17:
1.- A ampliación do prazo de execución fixado
nun ano dende a data de aprobación do PXOM.
5.776

2.- A exclusión da vivenda sita no nº 54 da rúa
San Lázaro para facilitar a execución do eido.
3.- Revisar as aliñacións en todo o ámbito,
deixando a unidade fora da influencia do camiño.

2.- Estímase a alegación.
3.- A clasificación do solo urbano consolidado dase pola existencia de
obras accesorias ou de escasa entidade, cosa que non ocurre nas
parcelas mencionadas, nembargantes báixase a liña de afección do
entorno protexido para non afectar o ámbito da Áreas de Reparto.
ESTIMADA PARCIALMENTE
En canto a uniformidade de fondos esta debe establecerse nos 14
indicados o ser o predominante nas dúas mazás.

Equipara a edificabilidade a ambos lados da calle
prolongación de Suso Peña.
Por todo o exposto estímase parcialmente a alegación.
5.777

5.783

5.784

A exclusión da parcela obxecto da alegación de
sistema de equipamento (Nº 06-R1 (PV)) por
tratarse dunha parcela privada.
A exclusión da parcela obxecto da alegación de
solo urbano non consolidado pasando a solo
urbano consolidado ordenanza O-5.1.
A exclusión da parcela obxecto da alegación de
solo urbano non consolidado pasando a solo
urbano consolidado ordenanza O-5.1.
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Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

5.788

5.795

5.797

Que se inclúa o solar obxecto da alegación en
ordenanza O-8 para que se lle equilibren as cargas
e beneficios do mesmo debido ao vial que debe de
executar. Así como tamén se solicita reducir o
ancho do vial á Cuartel Viejo.

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

1.- Mantener dentro de ordenación la vivienda
afectada, en O-9, así como toda la calle.2.Excluir de suelo urbano no consolidado la huerta
de la vivienda.3.- Excluir de todo el área de
reparto todo el frente de la calle San Lázaro.4.Excluir del área de reparto todas las edificaciones
existentes.5.- Analizar la propuesta aportada por
el propietario para la zona.

1.- A exclusión da parcela obxecto da alegación
de solo urbano non consolidado, pasando a solo
urbano consolidado Ordenanza O-9.1
5.798

2.- A redelimitación da área de solo urbano non
consolidado D1-AR-12.
3.-Manter as aliñacións tradicionais no frente da
capela.

En referencia o especificado polo artigo 46.1 da LOUG, o
planeamento urbanístico terá como obxectivo no solo urbano
consolidado, procurarar mante-la trama urbana existente, e as
construccións de nova planta, así como a reforma, rehabilitación ou
ampliación das existentes, serán coherentes coa tipoloxía
arquitectónica característica do contorno, en particular en canto á
altura, ó volume e ó fondo edificables.
En tal sentido as parcelas obxeto de alegación encóntranse nun
entorno no que predomina a tipoloxía de vivenda unifamiliar.

Nembargantes, estímase parcialmente a alegación establecendo na
ordenanza de aplicación, a posiblidade de realizar edificacións
apegadas ou apareadas que permitan un maior aproveitamento do solo.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
1 e 2.- A parcela indicada ainda que si cumpre os requisitos para ser
calificada como solo urbano tal e como solicita a alegante, e en efecto
no documento exposto o esta, sin embrago non cumpre os requisitos
especificados polo artigo 12.a) en referencia o solo urbano
consolidado e si os especificados e relacionados na alegación do artigo
12.b) en referencia o solo urbano non consolidado e que deben aqueles
terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización, reforma
interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con
distribución equitativa de beneficios e cargas, polo que se desestima
esta parte da alegación.A ordenanza de aplicación da Area de Reparto
deberá ter en conta o entorno no que se atopa para en relación co
ámbito protexido e a diseñará en consecuencia.3.- Exclúese do Área
de reparto únicamente aqueles terreos nos que se pode xustificar o
especificado polo artigo 12.a) do solo urbano consolidado.4.- A
necesidade de crear unha nova fachada que de frente o medio rural e
tapar a traseira fai necesario a incorporación de parte das fincas
mencionadas no sector. Nembargantes revisarase a delimitación
proxectada.5.- A ordenación plantexada, nalgúns casos incumple o
requerido polo artigo 12.a) da LOUG en solo urbano consolidado,
polo que únicamente exclúese dela os terreos indicados no apartado
3.Por todo o exposto estímase parcialmente a alegación.
1, 2 e 3- A parcela indicada non cumpre os requisitos especificados
polo artigo 12.a) en referencia o solo urbano consolidado e si os
especificados e relacionados na alegación do artigo 12.b) en referencia
o solo urbano non consolidado e que deben aqueles terreos nos que
sexan necesarios procesos de urbanización, reforma interior,
renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con
distribución equitativa de beneficios e cargas, polo que se desestima
esta parte da alegación.
Nembargantes exclúese do Área de reparto únicamente aqueles terreos
nos que se pode xustificar o especificado polo artigo 12.a) do solo
urbano consolidado.
A necesidade de crear unha nova fachada que de frente o medio rural e
tapar a traseira fai necesario a incorporación de parte das fincas
mencionadas no sector. Nembargantes revisarase a delimitación
proxectada.

Por todo o exposto estímase parcialmente a alegación.

Página 22 de 91

ESTIMADA PARCIALMENTE

DESESTIMADA

ESTIMADA PARCIALMENTE

ESTIMADA PARCIALMENTE

1.- O aproveitamento urbanístico da área de reparto xustificase no
apartado de xestión do documento do PXOM, onde se xustifica o
equilibrio de cargas da área de reparto e os beneficios que otorga o
plan para chegar a un marxen bruto dun 28,59%, polo que carece de
xustificación esta parte da alegación.
O PXOM establece unha edificabilidade máxima de 0,8775m2/m2 e
un aproveitamento tipo de 0,6568UA/m2.
1.- Aumento de edificabilidad y fijar el 100% de
aprovechamiento lucrativo para los propietarios.
5.801

2.- Que no sea su edificabilidad en ningun caso
menor que las colindantes.

2.- A edificabilidade asignada na área de reparto e que xustifica o
equilibrio tal e como se indica no apartado anterior e entre as áreas
citadas e maior na do caso da que nos ocupa, a AR-2, polo que non se
entende o motivo desta parte de alegación.

DESESTIMADA

3.- Que se califiquen las viviendas existentes
como suelo urbano consolidado.
3.- As parcelas obxeto de alegación cumpren os requisitos sinalados
no artigo 12.b) da LOUG en referencia o solo urbano non consolidado,
en particular, aqueles terreos sobre os que o planeamento urbanístico
prevexa unha ordenación substancialmente diferente da realmente
existente.

Por todo o exposto desestímase a alegación.
5.810
5.811

A revisión da aliñación na parcela obxecto da
alegación.
A revisión da aliñación na parcela obxecto da
alegación.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para definición do seu perímetro, o cal se realizará en función das
condicións topográficas e da estrutura da propiedade e do seu nivel de
integración nas dotacións e servizos existentes nel, e axustaranse ás
infraestruturas e pegadas físicas dos elementos naturais existentes.

5.812

A inclusión das parcelas obxecto da alegación en
solo de núcleo rural histórico-tradicional e común,
ademais de indicar que o estudo económico non
recolle unha previsión realista, senón xenérica da
execución do plan sendo polo tanto nulo.

Polo tanto, estímase parcialmente a alegación no tocante a este punto,
tendo en conta que a maior parte da parcela non ten infraestruturas que
permitan o seu acceso.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Segundo dicta o artigo 60 da LOUGA, o Plan Xeral deberá conter
unha avaliación do custo de execución dos sistemas xerais e das
actuacións previstas con indicación do carácter público ou privado do
financiamento, xustificando as previsións que cumpra realizar con
recursos do concello, e se se atribuén a outras entidades públicas
deberá acreditarse. O PXOM de Ribadeo, e mais en concreto o estudo
económico recolle tódolos termos expostos no citado artigo.
A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan estableza.
5.826

A inclusión da totalidade da parcela en solo de
núcleo rural común.

ESTIMADA PARCIALMENTE
A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural común, para
axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode xustificar
para o solo de núcleo rural.

5.827

5.833

5.834

A inclusión en solo urbanizable industrial as
parcelas obxecto da alegación debido a que se ven
afectadas polas instalacións do Gasoducto de
Transporte Básico Mariña Lucense (RibadeoViveiro).
Se respete muro de pedra do ano 1746 da parcela
obxecto da alegación que no plano do PXOM se
ve afectado pola aliñación trazada.
A inclusión dunha parte da parcela obxecto da
alegación en solo de núcleo rural históricotradicional (edificacións de vivenda) e incluir un
fondo de 50 metros en solo de núcleo rural común
noutra zona da mesma.
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Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

5.841

5.845

5.854

5.855

5.858

A exclusión de parte da parcela obxecto da
alegación de solo urbano non consolidado
pasando a Ordenanza O-5.2.
A inclusión do frente da parcela obxecto da
alegación como solo urbano consolidado
ordenanza O-5.2.
Que se clasifique a parcela obxecto da alegación
como solo urbano consolidado excluindo a da área
de reparto D1-AR-9.

Que se inclúa a parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural.

Que a parcela obxecto da alegación non se
clasifique como solo urbano non consolidado.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
Estímase parcialmente a alegación no sentido de incluir a parte
edificada como solo urbano consolidado, no resto da parcela, e según
o dictado do artigo 12.b) da Loug, por encontrarse nunha zona nos que
son necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación
urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución
equitativa de beneficios e cargas, por aqueles sobre os que o
planeamento urbanístico prevexa unha ordenación substancialmente
diferente da realmente existente, debe incluirse dentro da categría de
solo urbano non considado.

DESESTIMADA

ESTIMADA PARCIALMENTE

Que se inclúa a parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan
estableza.A alegación propón un crecemento non xustificable de
vivendas para o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no
sentido que se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural
común, para axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral
pode xustificar para o solo de núcleo rural.

ESTIMADA PARCIALMENTE

5.860

Que se inclúa a parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural.

A parcela atópase, na súa meirande parte, incluida dentro do límite de
200 metros de costas e fora da delimitación do solo urbano ou de
núcleo rural. Está clasificada como solo rústico de especial protección
de costas nunha parte, incompatible coa súa urbanización de
conformidade coa lexislación de Ordenación do territorio (LOUGA;
Art. 85.7 e Art. 32.2) ou coa normativa reguladora do dominio
público, (lei 6/2007 de medidas urxentes en materia de ordenación do
territorio e do litoral de Galicia), que xustifican a súa protección, polo
que se desestima a alegación.

DESESTIMADA

5.862

A inclusión das parcelas obxecto de alegación en
solo rústico de protección agropecuaria.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

5.859

En aplicación do Art. 32.2º.b.-) da Lei 9/2002 de 30 de Decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o Solo
Rústico de Protección de Augas está constituído polas zonas de
protección que a tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico e de ordenación do territorio, que se estenderán, como
mínimo, á zona de policía definida no Art. 6º.b.-) RDL 1/2001.

5.863

A inclusión das parcelas obxecto de alegación en
solo rústico de protección agropecuaria.

De conformidade coas disposicións contidas no Real Decreto
lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Augas e o regulamento que a desenvolve (R.D.
849/1986 de 11 de abril). As marxes dos cauces, están suxeitas en toda
a súa extensión lonxitudinal a unha zona de Servidume de 5 metros de
anchura para uso público e a unha zona de Policía de 100 metros de
anchura, na que se condiciona o uso do solo e as actividades que se
desenvolvan.

Por todo o exposto anteriormente desestimase a alegación.
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DESESTIMADA

5.864

5.865

A reducción do solo rústico de protección de
patrimonio cultural no entorno do Camiño de
Santiago.

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo urbano consolidado, ordenanza O-5.1.

O Camiño de Santiago constitúe un Ben de Interés Cultural. A súa
regulación e protección está definida na lei 3/1996 de 10 de maio, de
protección dos Camiños de Santiago. O Camiño de Santiago tamén
constitúe un ben de dominio público de carácter cultural incluído na
categoría de territorio histórico e como tal, seranlle de aplicación as
determinacións establecidas na lei 8/1995 de 30 de outubro, do
patrimonio Cultural de Galicia. Por todo o exposto, é improcedente
reducir a banda de protección do Camiño, desestimándose a alegación.
Os terreos obxeto de alegación cumpren o especificado polo artigo
12.b), do solo urbano non consolidado, en referencia o solo urbano
non consolidado, en particular o referido a aqueles terreos nos que
sexan necesarios procesos de urbanización, reforma interior,
renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con
distribución equitativa de beneficios e cargas, por aqueles sobre os que
o planeamento urbanístico prevexa unha ordenación substancialmente
diferente da realmente existente.

DESESTIMADA

DESESTIMADA

Por todo o exposto desestímase a alegación.
O PXOM debe clasificar o solo rústico atendendo aos criterios
establecidos polo art. 32 da LOUG.

5.866

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo urbanizable.

En particular para este solo, en relación co especificado polo apartado
2.c do referido artigo, constituirán o solo rústico de protección de
infraestruturas, constituído polos terreos rústicos destinados á
localización de infraestruturas e as súas zonas de afección non
susceptibles de transformación.

DESESTIMADA

Polo tanto, ao atopar esta situación nos referidos terreo, desestimase a
presente alegación.

5.867

A parcela atópase incluída dentro do límite de 200 metros de costas e
fora da delimitación do solo urbano ou de núcleo rural. Está
clasificada como solo rústico de especial protección de costas,
incompatible coa súa urbanización de conformidade coa lexislación de
ordenación do territorio (Lei 9/ 2002; Art. 85.7 e Art. 32.2) ou coa
normativa reguladora do dominio público, (lei 6/2007 de medidas
urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia),
que xustifican a súa protección. Polo que se desestima a alegación.

Que a parcela obxecto da alegación sexa
edificable.

DESESTIMADA

En aplicación do Art. 32.2º.b.-) da Lei 9/2002 de 30 de Decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o Solo
Rústico de Protección de Augas está constituído polas zonas de
protección que a tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico e de ordenación do territorio, que se estenderán, como
mínimo, á zona de policía definida no Art. 6º.b.-) RDL 1/2001.

5.868

A inclusión das parcelas obxecto de alegación en
solo rústico de protección agropecuaria.

5.869

A inclusión das parcelas obxecto de alegación en
solo rústico de protección agropecuaria.

De conformidade coas disposicións contidas no Real Decreto
lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Augas e o regulamento que a desenvolve (R.D.
849/1986 de 11 de abril). As marxes dos cauces, están suxeitas en toda
a súa extensión lonxitudinal a unha zona de Servidume de 5 metros de
anchura para uso público e a unha zona de Policía de 100 metros de
anchura, na que se condiciona o uso do solo e as actividades que se
desenvolvan.

DESESTIMADA

Por todo o exposto anteriormente desestimase a alegación
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Estimase a alegación.

ESTIMADA

En aplicación do Art. 32.2º.b.-) da Lei 9/2002 de 30 de Decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o Solo
Rústico de Protección de Augas está constituído polas zonas de
protección que a tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico e de ordenación do territorio, que se estenderán, como
mínimo, á zona de policía definida no Art. 6º.b.-) RDL 1/2001.

5.870

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo rústico de protección forestal.

De conformidade coas disposicións contidas no Real Decreto
lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Augas e o regulamento que a desenvolve (R.D.
849/1986 de 11 de abril). As marxes dos cauces, están suxeitas en toda
a súa extensión lonxitudinal a unha zona de Servidume de 5 metros de
anchura para uso público e a unha zona de Policía de 100 metros de
anchura, na que se condiciona o uso do solo e as actividades que se
desenvolvan.

DESESTIMADA

Por todo o exposto anteriormente desestimase a alegación
En aplicación do Art. 32.2º.b.-) da Lei 9/2002 de 30 de Decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o Solo
Rústico de Protección de Augas está constituído polas zonas de
protección que a tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico e de ordenación do territorio, que se estenderán, como
mínimo, á zona de policía definida no Art. 6º.b.-) RDL 1/2001.

5.871

A inclusión das parcelas obxecto de alegación en
solo rústico de protección agropecuaria.

De conformidade coas disposicións contidas no Real Decreto
lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Augas e o regulamento que a desenvolve (R.D.
849/1986 de 11 de abril). As marxes dos cauces, están suxeitas en toda
a súa extensión lonxitudinal a unha zona de Servidume de 5 metros de
anchura para uso público e a unha zona de Policía de 100 metros de
anchura, na que se condiciona o uso do solo e as actividades que se
desenvolvan.

DESESTIMADA

Por todo o exposto anteriormente desestimase a alegación
5.872
5.888

5.889

Que se permita calquera categoría do uso
hoteleiro na parcela obxecto da alegación.
A revisión do catálogo nos termos especificados
na alegación aportada.

1.- Que se inclúa na planimetría o parcelario
catastral co número de parcela para unha millor
identificación dos predios.2.- A realización dun
plano de montes veciñales, e a inclusión do Monte
en Man Común de Covelas clasificado no ano
2011 que falta na planimetría.3.- A realización
dun catálogo de montes comunais como bens de
especial protección.

1.- Se delimite un novo núcleo rural históricotradicional en Rigueiro-A Devesa.

5.894

ESTIMADA

Revisarase o contido do catálogo atendendo o contido da alegación e
subsanando as deficiencias indicadas.

ESTIMADA

1.- Ainda que se tivo en conta o parcelario catastral para facer as
delimitacións dos distintos polígonos a incorporación da nomenclatura
a cartografía conlevaría unha confusión adicional na documentación
gráfica non necesaria.2.- Os montes veninais en man común inclúense
no estudo do medio rural e están recollidos no PXOM, según a
clasificación establecida pola LOUG, para ditos montes.3,- Os bens de
protección recollidos no catálogo son os especificados pola lei de
patrimonio e o informe perceptivo da dirección xeral de patrimonio
cultural, no que se incorporan os espacios de especial relevancia.Por
todo o exposto estímase parcialmente a alegación.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.

2.- A inclusión das parcelas obxecto da alegación
(Vilandriz) en solo de núcleo rural.
3.- Se proceda a incluir as parcelas obxecto da
alegación en solo de núcleo rural común no
núcleo de nova creación Rigueiro.

5.895

Estímase a alegación

A exclusión da parcela obxecto da alegación de
solo de núcleo rural.

ESTIMADA PARCIALMENTE
A alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios
citados para a zona tradicional do núcleo aínda que cumpre os
requiridos polo citado artigo para o núcleo rural común.

Por todo o exposto, estímase parcialmente a alegación no sentido que
se delimita o solo de núcleo rural común.
A exclusión da parcela sinalada rompería a configuración e
desenvolvemento homoxéneo de usos e tipoloxías características do
núcleo rural, polo que se desestima a alegación.
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DESESTIMADA

En aplicación do Art. 32.2º.b.-) da Lei 9/2002 de 30 de Decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o Solo
Rústico de Protección de Augas está constituído polas zonas de
protección que a tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico e de ordenación do territorio, que se estenderán, como
mínimo, á zona de policía definida no Art. 6º.b.-) RDL 1/2001.

5.903

Que se exclúa a parte da parcela afectada de solo
rústico de protección de augas

De conformidade coas disposicións contidas no Real Decreto
lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Augas e o regulamento que a desenvolve (R.D.
849/1986 de 11 de abril). As marxes dos cauces, están suxeitas en toda
a súa extensión lonxitudinal a unha zona de Servidume de 5 metros de
anchura para uso público e a unha zona de Policía de 100 metros de
anchura, na que se condiciona o uso do solo e as actividades que se
desenvolvan.

DESESTIMADA

Por todo o exposto anteriormente desestimase a alegación.
En aplicación do Art. 32.2º.b.-) da Lei 9/2002 de 30 de Decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o Solo
Rústico de Protección de Augas está constituído polas zonas de
protección que a tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico e de ordenación do territorio, que se estenderán, como
mínimo, á zona de policía definida no Art. 6º.b.-) RDL 1/2001.

5.904

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo rústico de protección agropecuaria.

De conformidade coas disposicións contidas no Real Decreto
lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Augas e o regulamento que a desenvolve (R.D.
849/1986 de 11 de abril). As marxes dos cauces, están suxeitas en toda
a súa extensión lonxitudinal a unha zona de Servidume de 5 metros de
anchura para uso público e a unha zona de Policía de 100 metros de
anchura, na que se condiciona o uso do solo e as actividades que se
desenvolvan.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Por todo o exposto anteriormente a parte da parcela afectada polo
curso do río manten a clasificación de solo rústico de especial
protección de augas, estimándose parcialmente a alegación no tocante
á inclusión do resto da parcela en solo rústico de protección
agropecuaria.
5.908

A segregación dunha parcela non ubicada na
planimetría.

Desestimase a alegación por falta de plano de ubicación.

DESESTIMADA

O artigo 13.3.b) da LOUG en referencia o Núcleo rural común, indica
que a súa delimitación deberá de facerse en función das previsións de
crecemento que o plan xeral estableza para o núcleo e tendo en conta
que o ámbito delimitado deberá presentar un grao de consolidación
pola edificación, de acordo coa ordenación urbanística que para el se
prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.

5.917

A revisión na normativa (artículo 338) da parcela
mínima esixible para edificar no núcleo rural de
Chao de Ove.

A parcela mínima prevista na ordenación de todo PXOM, debe ter en
conta que as parcelas existentes en solo de núcleo rural común son en
xeral parcelas de grandes dimensións excepto na zona de Vilaselán,
onde as parcelas e a consolidación pola edificación neste tipo de solo e
maior.

DESESTIMADA

O disminuir a parcela minima requerida de 1500 os 500 solicitados
require para garantir a misma consolidación a reducción das zonas de
nucleo común a unha terceira parte do documento exposto o público,
polo que se beneficiarían moitos menos veciños.
Por todo o exposto se desestima a alegación.

5.918

Se reduza o ancho do vial de 8 a 3 que afecta ao
predio obxecto da alegación, ou ben se realice un
trazado mais o sur evitando así a súa parcela.

A relevancia do vial dentro da estrutura e conexión cos outros viais do
núcleo, aconsella manter o criterio de ampliación do vial existente, se
ben, respetando as aliñacións das edificacións e muros tradicionais de
máis de 50 anos existentes, que caracterizan a tipoloxía e paisaxe rural
do propio asentamento. En consecuencia desestímase a alegación.
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DESESTIMADA

O solo afectado por xacementos arqueolóxicos, catalogase e
delimitase pola presunta ou comprobada existencia de vestixios de
carácter arqueolóxico, regulándose polas determinacións contidas na
lei 16/85 do patrimonio Español e a lei 8/1995 do Patrimonio Cultural
de Galicia, así como as determinacións derivadas do Decreto
199/1997 que regula a actividade arqueolóxica en Galicia.

5.920

A modificación da delimitación da área de
protección cautelar do xacemento arqueolóxico
"os Castros"

Os xacementos arqueolóxicos e os seus ámbitos de protección
recollidos no PXOM atópanse catalogados pola Dirección Xeral de
Patrimonio coa súa clave identificativa correspondente e para a
exclusión ou modificación das súas delimitacións deberá seguirse o
procedemento establecido na lexislación sectorial aplicable.

DESESTIMADA

Por todo o exposto anteriormente desestimase a alegación.
A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan estableza.
5.925

Se inclúa en solo de núcleo rural común a parcela
obxecto da alegación.

5.928

Que se clasifique como solo urbanizable a parcela
obxecto da alegación excluíndoa de solo rústico
de protección de costas.

5.933

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo urbano.

5.948

5.950
5.954

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural histórico-tradicional

ESTIMADA PARCIALMENTE
A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural común, para
axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode xustificar
para o solo de núcleo rural.
A parcela debe de atoparse (non se inclúe plano de ubicación) incluida
dentro do límite de 200 metros de costas e fora da delimitación do solo
urbano ou de núcleo rural. Está clasificada como solo rústico de
especial protección de costas nunha parte, incompatible coa súa
urbanización de conformidade coa lexislación de Ordenación do
territorio (LOUGA; Art. 85.7 e Art. 32.2) ou coa normativa reguladora
do dominio público, (lei 6/2007 de medidas urxentes en materia de
ordenación do territorio e do litoral de Galicia), que xustifican a súa
protección, polo que se desestima a alegación.
A parcela incumple o especificado polo art 11 da LOUG en referencia
o solo urbano, en particular o indicado a necesidade de integración na
malla urbana xa que os terreos obxeto de alegación encóntranse pola
súa situación desligados do entramado urbanístico existente.

DESESTIMADA

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.A alegación propón un
crecemento non xustificable de vivendas para o núcleo pretendido
polo que se desestima a alegación.

DESESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Que se corrixa o espazo privado da súa
propiedade recollido como público no PXOM.
A corrección na planimetría do camiño público
existente que non figura.

DESESTIMADA

O Catálogo do PXOM debe incorporar aqueles elementos con valor
que reforzan a singularidade de Ribadeo como núcleo históricoartístico, e as edificación de interese cultural ou histórico deben ser
preservadas e manter a súa identidade.
5.959

A desprotección da casa da súa propiedade
obxecto da alegación.

DESESTIMADA
A edificación obxeto de alegación presenta todos os valores aludidos e
que merecen unha especial protección polo que se desestima a
alegación.
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1.- Estimase parcialmente a alegación no referente á finca na Devesa.

1.- A inclusión en núcleo rural da finca na Devesa
2.- A inclusión en núcleo rural da finca de Seixo.
3.- La finca de Corvamariña.esta como espacio
verde existente.
5.967

4.- A inclusión en núcleo rural da finca na
Devesa.
5.- Replantear o poligono que afecta as fincas
"Tierra Grande" expropiadas e revertidas de novo
no polígono afecto á zona para evitar perxuizos.
6.- Diferencia de ancho da finca San Lázaro e a de
enfrente.

2 y 4.-Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.
A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que desestimase esta parte da alegación.
3.-Estímase a alegación.
ESTIMADA PARCIALMENTE
5.-En aplicación ao esixido polo Art. 52.3 da LOUG, o plan xeral debe
garantir a coherencia interna das determinacións urbanísticas, a
viabilidade técnica e económica da ordenación proposta, o equilibrio
de beneficios e cargas derivados do plan entre as distintas áreas de
reparto, a proporcionalidade entre o volume edificable e os espazos
libres públicos de cada ámbito de ordenación e a participación da
comunidade nas plusvalías xeradas en cada área de reparto.
Reestudiase o poligono, polo tanto estimase esta parte da alegación.
6.- A diferencia indicada na alegación débese a compensación
necesaria, no solar de enfrete o ter que deixar un paso no cara o
aparcamento interior sin menoscabar a edificabilidade inicial.

5.975

1.- Revisalo fondo de parcelas trazado na
ordenanza O-9.2 trazandoo paralelo á Avda. da
Deputación, sen quiebros.
2.- Solicitase a derogación da ordenanza O-9
recuperando para o eido a ordenanza O-2.

5.987

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

Estimase parcialmente a alegación no sentido de que se procede á
regularización do fondo das parcelas elminando os quiebros.
ESTIMADA PARCIALMENTE
En canto a ordenanza O-9, o informe perceptivo da dirección xeral de
patrimonio cultural obligóu a adoptar esta decisión.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
5.989
5.992
6.024

A inclusión da parcela obxecto de alegación en
solo de núcleo rural histórico-tradicional.
A inclusión en solo de núcleo rural común a
parcela obxecto de alegación.
Recoller no PXOM o vial público do núcleo de As
Barreiras.

1.- A inclusión da parcela A en solo de núcleo
rural histórico-tradicional.
6.025

Estímase a alegación

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

2.- A inclusión da parcela B en solo de núcleo
rural común.
A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
6.028

6.030

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.
O desplazamento da rotonda incluida no
urbanizable SUD-R6 para manter a vivenda
unifamiliar da parcela obxecto da alegación, así
como manter a mesma logo da execución do
sector.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación no sentido de incluir a parcela dentro do solo
urbano, por acreditarse a existencia dos servicios requeridos e a
cercanía o entramado urbano de Rinlo.

6.033

Se inclúa a parcela obxecto da alegación en solo
urbano.

Nembargantes, e en referencia o artigo 12.b da loug, o ser una unha
urbanización xurdida o marxe do planeamento debe clasificarse como
solo urbano non consolidado.

Por todo o exposto estímase a alegación.
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ESTIMADA

6.034

6.047

O cambio na ordenanza de aplicación no solar
obxecto da alegación pasando a O-2.2, ou ben a
modificación da O-9.
Que se trace unha liña divisoria paralela á rúa
Pintor Fierros na delimitación do equipamento 08SN-D1.

A ordenanza sobre a que se fundamenta a alegación, está imposta polo
informe perceptivo e vinculante da dirección xeral de patrimonio
cultural, polo que debe edsestimarse a alegación.

DESESTIMADA

Estimase a alegación no sentido de que se regulariza parcialmente a
liña de fondo atendendo a criterios técnicos.

ESTIMADA PARCIALMENTE

1.- Estímase esta parte da alegación.

6.048

1.- Revisalo fondo de parcelas trazado na
ordenanza O-9.2 trazandoo paralelo á Avda. da
Deputación, sen quiebros.

2.- A ordenanza indicada foi requerida no seu informe perceptivo,
pola dirección xeral de patrimonio.

ESTIMADA PARCIALMENTE

2.- Solicitase a derogación da ordenanza O-9
recuperando para o eido a ordenanza O-2.
Por todo o exposto desestímase parcialmente a alegación.
6.050

A inclusión da parcela, ou parte, obxecto da
alegación en solo de núcleo rural común.
Rediseñar a área de solo urbano non consolidado
D1-AR-20:
1.- Proxectar un novo vial de 12 m (figura na
alegación)

6.051

Estimase a alegación.

Estímase parcialmente a alegación.
En canto a parcela bacante edificación situada o este cumpre os
requisitos indicados polo artigo 12.a) da LOUG en referencia o solo
urbano consolidado, polo que se desestima esta parte da alegación.

2.- Adosar o novo vial ás naves e peches
existentes.

ESTIMADA

ESTIMADA PARCIALMENTE

3.- Incorporar dúas novas parcelas a delimitación
existente

6.052

6.053

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
Rediseñar a área de solo urbano non consolidado
D1-AR-20:
1.- Proxectar un novo vial de 12 m (figura na
alegación)
6.055
2.- Adosar o novo vial ás naves e peches
existentes.

6.057

Estímase parcialmente a alegación.
En canto a parcela bacante edificación situada o este cumpre os
requisitos indicados polo artigo 12.a) da LOUG en referencia o solo
urbano consolidado, polo que se desestima esta parte da alegación.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Estimase a alegación.

ESTIMADA

3.- Incorporar dúas novas parcelas a delimitación
existente
A inclusión das traseiras das parcelas obxecto da
alegación no solo urbano non consolidado D1AR-17.

A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan estableza.

6.061

A inclusión da totalidade da parcela obxecto de
alegación en solo de núcleo rural históricotradicional, e a corrección do parcelario.

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural común, para
axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode xustificar
para o solo de núcleo rural.

Levarase a cabo a corrección no parceiro solicitada polo alegante,
estimándose por tanto neste sentido a alegación.
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DESESTIMADA

6.071

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común ata que acade a
parcela mínima edificable.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase parcialmente a alegación, no sentido de que se inclúe parte
da parcela dentro de solo de núcleo rural común.
6.072

A inclusión da parcela (ou parte) obxecto da
alegación en solo de núcleo rural común, así como
completar o vial "carretera Ribadeo-Barreiros"

ESTIMADA PARCIALMENTE
Por criterios de crecemento do núcleo, non é posible unir os dous
resultantes.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.

6.088

6.094

Que se proceda á corrección da delimitación do
núcleo de Folgosa, incluindo a casa tradicional
"Casa de Guidán"e incrementando o solo de
núcleo rural común.

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común ou históricotradicional.

A alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios
citados para a zona tradicional do núcleo aínda que cumpre os
requiridos polo citado artigo para o núcleo rural común.

Por todo o exposto, estímase parcialmente a alegación no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural común, para
axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode xustificar
para o solo de núcleo rural.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

ESTIMADA PARCIALMENTE

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
O PXOM debe clasificar o solo rústico atendendo aos criterios
establecidos polo art. 32 da LOUGA.

En particular para este solo, en relación co especificado polo apartado
2.f do referido artigo, constituirán o solo rústico de protección de
espazos naturais, os terreos sometidos a algún réxime de protección
por aplicación da Lei 9/2001, de conservación da natureza, ou da
lexislación reguladora dos espazos naturais, a flora e a fauna.
6.095

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo urbanizable delimitado.

DESESTIMADA
Igualmente terán dita consideración os terreos que os instrumentos de
ordenación do territorio, as normas provinciais de planeamento ou o
planeamento urbanístico consideren necesario protexer polos seus
valores naturais, ambientais, científicos ou recreativos.

Os terreos, obxecto da presente alegación atópanse incorporados
dentro dos espazos da Rede Natura 2000, polo que se desestima a
alegación.
6.096

6.097

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo urbano consolidado, O-2 ou similar, e
proceder a redelimitar a área de reparto D1-AR12.

Estímase a alegación

ESTIMADA

A inclusión da parcela en solo urbanizable
delimitado.

O documento do PXOM relativo ao Estudo do Medio Rural do
municipio de Ribadeo considera que a zona sinalada polo alegante
debe de conservar; os usos, características e potencialidades de
carácter rústico clasificandoa como solo rústico de protección
agropecuaria, o que é incompatible coa súa urbanización,
desestimándose en consecuencia a alegación. (Art. 15 da LOUGA)

DESESTIMADA
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6.098

A inclusión da totalidade da parcela en solo de
núcleo rural común.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
6.099
6.100

Recoller como privado o camiño que figura como
solo público na parcela obxecto da alegación.
A retirada dunha zona de protección sobre un
regato inexistente

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan estableza.
6.101

6.102

A inclusión da parcela obxecto da alegación como
solo de núcleo rural común.

A inclusión da parcela obxecto da alegación como
solo de núcleo rural común.

ESTIMADA PARCIALMENTE
A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural históricotradicional, para axustarse as previsións de crecemento que o plan
xeral pode xustificar para o solo de núcleo rural.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa consolidación, que será deberá ser igual ou superior a un
terzo da súa superficie.
ESTIMADA PARCIALMENTE

A totalidade da parcela da alegación incumpre este criterio, polo que
se estima parcialmente no senso de que parte da parcela pasa a ser
incluída como solo de núcleo común.
6.103

A inclusión da totalidade da parcela en solo de
núcleo rural histórico-tradicional.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.

A alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios
citados para a zona tradicional do núcleo aínda que cumpre os
requiridos polo citado artigo para o núcleo rural común.

1.- A inclusión da parcela obxecto de alegación
como solo de núcleo rural histórico-tradicional.
6.105

2.- Modificar os anchos de viais no entorno da
parcela.

No tocante aos viais, a relevancia do vial dentro da estrutura e
conexión cos outros viais do núcleo, aconsella manter o criterio de
ampliación do vial existente, se ben, respetando as aliñacións das
edificacións e muros tradicionais de máis de 50 anos existentes, que
caracterizan a tipoloxía e paisaxe rural do propio asentamento.

DESESTIMADA

3.- Modificar a parcela mínima de 1.500 m2 e
eliminar para parcelacións o mínimo de 2.000m2.
Para a determinación da superficie mínima de parcela na zona
histórico-tradicional e común dos núcleos rurais, tivéronse en conta
tanto os criterios legais establecidos no Art. 13.3 da LOUG relativos á
parcela mínima nas zonas tradicionais e de expansión, como a
realidade física dos tamaños medios de parcela no termo municipal de
Ribadeo, que superan os mínimos establecidos na LOUG.
En consecuencia o PXOM non considera adecuado reducir a parcela
mínima establecida na normativa.

Polo tanto desestimase a alegación.
6.107

A exclusión de solo de núcleo rural común da
parcela obxecto da alegación.
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Estimase a alegación.

ESTIMADA

6.108

A inclusión da parcela obxecto de alegación en
solo de núcleo rural común.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa consolidación, que será deberá ser igual ou superior a un
terzo da súa superficie.

DESESTIMADA

A parcela da alegación incumpre este criterio, polo que se desestima a
alegación.

6.116

Que se amplíe a solo de núcleo rural tradicional
toda a parcela obxecto de alegación.

1.- Incluir en solo de núcleo rural históricotradicional a zona da parcela incluida no ámbito
de influencia dos 50 metros das vivendas
tradicionais.
6.117

6.119

2.- Incluir en solo de núcleo rural común todo o
fondo da parcela facendoa coincidir co parceiro.
3.- Excluir parte da parcela obxecto da alegación
de solo de núcleo rural histórico-tradicional.
A exclusión de solo de núcleo rural da parcela
obxecto da alegación por destinarse a explotación
gandeira.
1.- Que a rúa da Pega conserve as aliñacións
actuais. (non 10 m)

6.120

2.- A avda de Sta. Cruz conserve as aliñacións
actuais. (non 12 m)
3.- Que a intersección Rúa da Pega e Avda. Sta
Cruz se revise.

6.121

Se inclúa a totalidade da parcela en solo de núcleo
rural histórico-tradicional.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional. O
total da parcela da alegación propón unha delimitación que incumpre
os criterios citados para a zona histórico-tradicional do núcleo, polo
tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se inclúe unha
parte da mesma axustándose ás determinacións da lexislación.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Estimase a alegación no tocante ao fondo da parcela e á exclusión de
parte da mesma do solo de núcleo rural histórico-tradicional, non se
pode estimar no tocante á ampliación do núcleo histórico tradicional
posto que se incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 da
LOUG, relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural,
en particular o especificado para a delimitación do núcleo históricotradicional, que ademais de esixir unha consolidación pola edificación
mínima dun 50%, esta non debe estenderse máis aló de 50 metros da
última edificación tradicional.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Estimase a alegación.

ESTIMADA

1.- Estímase parcialmete esta parte da alegación deixando o ancho
previsto a oito metros a efectos de cumprir a normativa de
accesibilidade en vigor.
2.- Desestímase esta parte da alegación debido a importancia da vía e
a necesidade de cumplir con viais de duas direccións a normativade
accesibilidade en vigor.

ESTIMADA PARCIALMENTE

3.- Estímase parcialmete esta parte da alegación aumentando o espacio
privado na interseccións dos viais indicados.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.
DESESTIMADA

A alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios
citados para a zona tradicional do núcleo aínda que cumpre os
requiridos polo citado artigo para o núcleo rural común, tal e como se
clasificou, por todo o antedito desestimase a alegación.
6.122
6.134
6.135
6.136
6.137

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural histórico-tradicional.
Recoller como privado o camiño que figura como
solo público na parcela obxecto da alegación.
A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.
A corrección como finca privada da parcela da
súa propiedade obxecto da alegación que figura
como equipamento socio-cultural.
A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.
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Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.

1.- A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural histórico-tradicional.
6.138
2.- Que o vial de acceso se reduza de 12 a 6
metros.

A alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios
citados para a zona tradicional na súa totalidade, polo que se lle
recolle en histórico-tradicional a parte da parcela que sí cumpre,
permanecendo o resto en solo de núcleo rural común.

ESTIMADA PARCIALMENTE

No tocante ao vial, a relevancia do mesmo dentro da estrutura e
conexión cos outros viais do núcleo, aconsella manter o criterio de
ampliación do vial existente, se ben, respetando as aliñacións das
edificacións e muros tradicionais de máis de 50 anos existentes, que
caracterizan a tipoloxía e paisaxe rural do propio asentamento. En
consecuencia desestimase esta parte da alegación.
1.- A clasificación de solo do PXOM realizase en base ao “estudo do
medio rural” que define as distintas categorías de solo en función dos
distintos usos e a lexislación vixente. Polo tanto as parcelas
clasificadas como solo rústico de protección agropecuaria e de augas
non poden cambiar a súa clasificación desestimandose deste xeito esa
parte da alegación.

1.- O paso de solo rústico de protección
agropecuaria e de augas de dúas parcelas obxecto
da alegación a solo rústico de protección forestal.
6.141

2.- A clasificación doutra parcela propiedade do
alegante como solo de núcleo rural.
3.- Corrixir a denominación no AMAP do nome
do asentamento A Silveira, que en realidade se
corresponde do Pedras Albas.

6.145

6.146

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural o solo urbanizable.

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo urbano residencial en quinteiro pechado.

2.- A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan estableza.

ESTIMADA PARCIALMENTE

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural tradicional,
para axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode
xustificar para o solo de núcleo rural.

3.- Estimase o cambio de denominación do asentamento proposto.
A parcela atópase incluida dentro do límite de 200 metros de costas e
fora da delimitación do solo urbano ou de núcleo rural. Está
clasificada como solo rústico de especial protección de costas nunha
parte, incompatible coa súa urbanización de conformidade coa
lexislación de Ordenación do territorio (LOUGA; Art. 85.7 e Art.
32.2) ou coa normativa reguladora do dominio público, (lei 6/2007 de
medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de
Galicia), que xustifican a súa protección, polo que se desestima a
alegación.
A ordenanza prevista pretende adecuarse a edificación existente en
ambos marxes da rúa, permitindo as mismas alturas que teñen as
edificacións do contorno e con un volume edificable que se adapte de
maneira adecuada o entorno no que se atopa..

O ser un solar vacante en esquina visto desde moitas perpectivas e de
entrada o casco antigo precisa unha ordenanza como a que se propón
de edificación colectiva en bloque exento, que tape a medianeira
existente pero que non poda xerar novas, o que si ocurriría de
estimarse a alegación plantexada, e que respete o entorno no que se
atopa,

Recordemos ademáis que dos tres viais dos que se sirve a parcela,
únicamente un deles pode considerarse apto para recibir a
edificabilidade pretendida, e garantizar a consideración de solar da
parcela.

Página 34 de 91

DESESTIMADA

DESESTIMADA

E por eso que se precisa un estudio de detalle que ordene a edificación
resultante, xa que a ordenación pretendida polo plan anterior e polo
alegante crearía un forte impacto no contorno existente.

Por todo o exposto desestímase a alegación.

6.147

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo urbano residencial en quinteiro pechado,
Ordenanza O-2.

6.148

A reducción do ancho de viais programados para
o solo urbanizable de 14 metros a 10 metros.

6.150

Que a parcela obxecto da alegación sea excluída
do solo urbanizable SUD-R5 e pase a clasificarse
como solo urbano.

A ordenanza prevista pretende adecuarse a edificación existente en
ambos marxes da rúa, permitindo as mismas alturas que teñen as
edificacións do contorno e con un volume edificable que se adapte de
maneira adecuada o entorno no que se atopa..O ser un solar vacante en
esquina visto desde moitas perpectivas e de entrada o casco antigo
precisa unha ordenanza como a que se propón de edificación colectiva
en bloque exento, que tape a medianeira existente pero que non poda
xerar novas, o que si ocurriría de estimarse a alegación plantexada, e
que respete o entorno no que se atopa, Recordemos ademáis que dos
tres viais dos que se sirve a parcela, únicamente un deles pode
considerarse apto para recibir a edificabilidade pretendida, e garantizar
a consideración de solar da parcela.E por eso que se precisa un estudio
de detalle que ordene a edificación resultante, xa que a ordenación
pretendida polo plan anterior e polo alegante crearía un forte impacto
no contorno existente.Por todo o exposto desestímase a alegación.

DESESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Os terreos aos que se refire a presente alegación, incumpren o
especificado polo artigo 11.1 da LOUG en referencia á clasificación
de solo urbano, en particular o especificado no apartado a) en
referencia á esixencia de clasificar como solo urbano os terreos
incluídos na trama urbana que conten con acceso rodado público e
servizos de abastecemiento de auga, evacuación de augas residuais e
subministro de enerxía eléctrica, proporcionados mediante as
correspondentes redes públicas con características adecuadas para
servir á edificación existente e á permitida polo plan.

DESESTIMADA

Por todo o exposto desestímase a alegación.
O solo afectado por xacementos arqueolóxicos, catalogase e
delimitase pola presunta ou comprobada existencia de vestixios de
carácter arqueolóxico, regulándose polas determinacións contidas na
lei 16/85 do patrimonio Español e a lei 8/1995 do Patrimonio Cultural
de Galicia, así como as determinacións derivadas do Decreto
199/1997 que regula a actividade arqueolóxica en Galicia.

6.176

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo rústico de protección agropecuaria.

Os xacementos arqueolóxicos e os seus ámbitos de protección
recollidos no PXOM atópanse catalogados pola Dirección Xeral de
Patrimonio coa súa clave identificativa correspondente e para a
exclusión ou modificación das súas delimitacións deberá seguirse o
procedemento establecido na lexislación sectorial aplicable.

Por todo o exposto anteriormente desestimase a alegación.
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DESESTIMADA

6.177

A inclusión da totalidade da parcela obxecto da
alegación en solo de núcleo rural históricotradicional.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
6.178
6.180
6.181

6.183

6.184

A inclusión da totalidade da parcela obxecto da
alegación en solo de núcleo rural históricotradicional.
A inclusión da parcela obxecto da alegación na
clasificación de solo de núcleo rural común.
A inclusión da parcela obxecto da alegación na
clasificación de solo de núcleo rural común.
A corrección do fondo edificable delimitado para
o solo de núcleo rural histórico-tradicional, e a
inclusión de parte da parcela obxecto da alegación
na clasificación de solo de núcleo rural común.
Que se amplíe o fondo edificable no núcleo de
Igrexa ata o ámbito de influencia dos 50 metros
das casas tradicionais

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.*

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

6.185

A exclusión da parcela da súa propiedade do
Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes.

Estímase parcialmente a alegación no sentido de recoller as
edificacións existentes dentro da prolongación de baixos edificada
actualmente.

ESTIMADA PARCIALMENTE

6.186

Que se corrixa no catálogo a ficha 10.10 XC,
situado en Salcedo, parroquia de Cubelas e non
Santalla. Ademais de todo o apartado 10 situado
na parroquia de San Lourenzo de Vilaframil, que
realmente é no 11, invertidos números das
parroquias.

Revisouse a localización do Castro de de Pumarega que, aínda que se
sitúa próximo a Salceda (pertencente á parroquia de Covelas), a
localización do ben atópase na parroquia de Santalla de Vialusende.

ESTIMADA

6.190

6.194

6.195

Polo tanto, estímase a alegación.

Que se clasifique a parcela obxecto da alegación
como solo urbano consolidado ou solo de núcleo
rural común.
Que se retire de núcleo a parcela obxecto da
alegación pasando a solo rústico de protección
agropecuaria.

A inclusión da totalidade da parcela como solo de
núcleo rural histórico-tradicional.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.

DESESTIMADA

O total da parcela da alegación propón unha delimitación que
incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto desestimase a alegación.
6.196
6.197

6.198

Que se clasifique a parcela obxecto da alegación
como solo urbano consolidado ou solo de núcleo
rural común.
A exclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

A inclusión dunha parte da parcela obxecto da
alegación en solo de núcleo rural históricotradicional.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.
ESTIMADA PARCIALMENTE

O total da parcela da alegación propón unha delimitación que
incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se
inclúe unha parte da mesma axustándose ás determinacións da
lexislación.
6.200
6.205
6.210

A exclusión da parcela obxecto da alegación de
solo de núcleo rural, pasando a solo rústico.
A inclusión da parte da parcela obxecto da
alegación en solo de núcleo rural común.
Aporta información sobre a rede eléctrica no
núcleo de Munieiro ou Pousada.
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Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan estableza.
6.211

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

ESTIMADA PARCIALMENTE
A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural común, para
axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode xustificar
para o solo de núcleo rural.

6.212

6.214

6.218

A exclusión de solo de núcleo rural da parcela
obxecto da alegación.
A inclusión parcela obxecto da alegación en solo
urbano consolidado, ou cando menos o frente da
mesma como consolidado e o fondo como non
consolidado.
Redelimitar o solo urbano non consolidado D2AR-2 deixando parte da finca obxecto de
alegación en solo urbano consolidado para dar
servicio á vivenda sita na mesma.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

ESTIMADA PARCIALMENTE

6.219

A clasificación dunha parte da parcela como solo
de núcleo rural común.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para definición do seu perímetro, o cal se realizará en función das
condicións topográficas e da estrutura da propiedade e do seu nivel de
integración nas dotacións e servizos existentes nel, e axustaranse ás
infraestruturas e pegadas físicas dos elementos naturais existentes.
Pese a isto, parte da parcela pode ser incluída en zona de núcleo
común, a cal unida á subparcela 3 delimitada na alegación, acadaría
unha superficie equivalente á parcela mínima establecida no PXOM.

6.222

Recoller como privados os viales sinalados na
alegación que figuran como públicos no PXOM.

Existe un informe da Dirección Xeral de Montes no que figura dito
vial como de titularidade municipal, polo que se desestima a
alegación.

DESESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

A edificación está incluída no catálogo polo seu grao de coherencia
arquitectónica, a calidade xeral do patrimonio edificado sendo
ademáis unha mostra da cultura arquitectónica tradicional da villa de
Ribadeo, polo que debe ser protexida a efectos de impedir se perda
esta identidade arquitectónica local.

DESESTIMADA

6.223
6.225

6.226

6.229

6.230

Recoller como privado o vial sinalado na
alegación que figura como público no PXOM.
A inclusión en solo urbano consolidado ordenanza
O.4 das parcelas obxecto da alegación.
Sexa anulada a catalogación do hórreo 08.01.H do
catálogo de bens a protexer, propoñendo a cesión
ao concello para o seu traslado a unha zona
pública.
A revisión da calificación da súa finca respetando
coas aliñacións o xardín e escaleira da edificación
e calificando a zona traseira da mesma como solo
rústico de protección agropecuaria.

A exclusión do ben catalogado 08.52
permitindose na parcela obxecto da alegación a
edificabilidade similar a das parcelas colindantes.

Por todo o exposto desestímase a alegación.
6.233

6.234

Se recolla como privadas as zonas sinaladas na
alegación por non corresponder a espazos
públicos.
A ampliación do núcleo rural histórico-tradicional
segundo alegación, así como recoller o vial
público sinalado no plano de concentración
parcelaria.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación no sentido de incluir en solo de núcleo rural
común a parcela.

6.235

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común e a revisión das
aliñacións no ámbito.

6.236

A exclusión da parcela obxecto da alegación de
solo de núcleo rural.

No tocante ao vial, a relevancia do vial dentro da estrutura e conexión
cos outros viais do núcleo, aconsella manter o criterio de ampliación
do vial existente, se ben, respetando as aliñacións das edificacións e
muros tradicionais de máis de 50 anos existentes, que caracterizan a
tipoloxía e paisaxe rural do propio asentamento. En consecuencia
desestimase esta parte da alegación.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Estimase a alegación.

ESTIMADA
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6.237

6.238

6.240

6.241

A exclusión de parte da parcela da súa propiedade
de solo de núcleo rural.
A redelimitación do fondo edificable na parcela
obxecto da alegación a 65 metros de profundidade
desde a aliñación, e a corrección do fondo nas
parcelas contiguas.

A exclusión da parcela de solo de núcleo rural
pasando a solo rústico de protección agropecuaria.

A inclusión da parcela obxecto de alegación en
solo de núcleo rural histórico-tradicional.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para definición do seu perímetro, o cal se realizará en función das
condicións topográficas e da estrutura da propiedade e do seu nivel de
integración nas dotacións e servizos existentes nel, e axustaranse ás
infraestruturas e pegadas físicas dos elementos naturais existentes.

ESTIMADA PARCIALMENTE

A proposta da alegación supón un quebro na delimitación pretendida
no núcleo, mais aínda así elimínase parte da parcela incluída en solo
de núcleo rural tradicional de dito solo.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.
DESESTIMADA

A alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios
citados para a zona tradicional do núcleo aínda que cumpre os
requiridos polo citado artigo para o núcleo rural común, por todo o
exposto, desestimase a alegación.
A alegación presentase sobre un vial público integrante da rede urbana
da villa, que debe servir ademáis dos seus redidentes nela os restantes
dos veciños do núcleo..
6.242

6.243

6.244

Que se manteñan as aliñacións actuais na rúa d'a
Pega.

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo urbano ou en solo de núcleo rural.

Que se amplíe o núcleo rural ata a parcela obxecto
da alegación.

A configuración actual da misma non permite cumprir a ctual
normativa de accesibidade e supresión de barreiras, polo que estímase
parcialmete a alegación deixando o ancho previsto a oito metros a
efectos dita normativa.
A parcela atópase incluida dentro do límite de 200 metros de costas e
fora da delimitación do solo urbano ou de núcleo rural. Está
clasificada como solo rústico de especial protección de costas ,
incompatible coa súa urbanización de conformidade coa lexislación de
Ordenación do territorio (LOUGA; Art. 85.7 e Art. 32.2) ou coa
normativa reguladora do dominio público, (lei 6/2007 de medidas
urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia),
que xustifican a súa protección, polo que se desestima a alegación.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

ESTIMADA PARCIALMENTE

DESESTIMADA

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.

6.245

6.246
6.247
6.248

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo urbano ou en solo de núcleo rural.

A parcela atópase incluida dentro do límite de 200 metros de costas e
fora da delimitación do solo urbano ou de núcleo rural. Está
clasificada como solo rústico de especial protección de costas ,
incompatible coa súa urbanización de conformidade coa lexislación de
Ordenación do territorio (LOUGA; Art. 85.7 e Art. 32.2) ou coa
normativa reguladora do dominio público, (lei 6/2007 de medidas
urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia),
que xustifican a súa protección, polo que se desestima a alegación.

DESESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.
Relimitar as aliñacións na súa parcela respetando
o garaxe existente.
A adaptación do parceiro á realidade física
segundo plano axunto.
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A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan estableza.
6.249

6.250

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural histórico-tradicional.

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

ESTIMADA PARCIALMENTE
A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural común, para
axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode xustificar
para o solo de núcleo rural.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa consolidación, que será deberá ser igual ou superior a un
terzo da súa superficie.

DESESTIMADA

A parcela da alegación incumpre este criterio, polo que se desestima a
alegación.

6.260

6.271

6.272
6.280

6.281

6.283

Replantear a dimensión dos viais en función das
necesidades reais actuais ou futuras.Reducir a
parcela mínima edificable en caso de
reparcelación a 600m2 ou 700m2, aínda que
implique a reducción da dimensión dos núcleos
sen necesidade da reducción da
edificabilidade.Modificar a aliñación que delimita
o solo de núcleo, para que a explotación do
alegante quede dentro do solo rústico.Que se
desplace a aliñación do núcleo rural común do
fondo da finca nº2 ata que esta conte cunha
superfice de 1500m2 despois de realizadas as
cesións.

A relevancia do vial dentro da estrutura e conexión cos outros viais do
núcleo, aconsella manter o criterio de ampliación do vial existente, se
ben, respetando as aliñacións das edificacións e muros tradicionais de
máis de 50 anos existentes, que caracterizan a tipoloxía e paisaxe rural
do propio asentamento. En consecuencia desestimase a alegación
neste punto.Para a determinación da superficie mínima de parcela na
zona histórico-tradicional e de expansión dos núcleos rurais, tivéronse
en conta tanto os criterios legais establecidos no Art. 13.3 da LOUGA
relativos á parcela mínima nas zonas tradicionais e de expansión,
como a realidade física dos tamaños medios de parcela no termo
municipal de Ribadeo, que superan os mínimos establecidos na
LOUGA. En consecuencia o PXOM non considera adecuado reducir a
parcela mínima establecida na normativa.A alegación estímase no
referente á aliñación que delimita o solo do núcleo, co cal a
explotación do alegante queda fóra do núcleo rural. Así mesmo, tamén
se estima a alegación no que respecta á reducción de superficie
clasificada como núcleo rural na finca nº2.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

A eliminación do camiño público que atravesa a
parcela obxecto da alegación por non existencia
do mesmo.
A eliminación do camiño público que atravesa a
parcela obxecto da alegación por non existencia
do mesmo.
Que se clasifique toda a parcela como solo de
núcleo rural histórico-tradicional.

Que se inclúa en solo de núcleo rural históricotradicional a parcela dentro dos 50 metros de
vivendas tradicionais.

Se clasifique como solo de núcleo rural común a
parte da parcela proposta na alegación.

A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.
ESTIMADA PARCIALMENTE

O total da parcela da alegación propón unha delimitación que
incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se
inclúe unha parte da mesma axustándose ás determinacións da
lexislación.
A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa consolidación, que deberá ser
igual ou superior a un terzo da súa superficie en solo de núcleo rural
común.
ESTIMADA PARCIALMENTE

A alegación incumple este criterio, polo que se estima parcialmente,
no sentido que se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo
rural tradicional, para axustarse as previsións de crecemento que o
plan xeral pode xustificar para o solo de núcleo rural.
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1.- Incluir a vivenda da súa propiedade en solo
urbano consolidado O-2
6.284

Estímase a alegación.

ESTIMADA

2.- Redelimitar a área de reparto D1-AR-12
segundo plano axunto.
1.- que se recolla como parcela privada o vial
público inexistente reflectido na alegación.
6.287
2.- que se retire do contorno de protección a
parcela obxecto da presente alegación.

6.289

Estimase a alegación no tocante ao vial pasando a ser solo de núcleo
rural común.
Os terreos a que se refire a alegación atópanse en contornos de
protección de bens inventariados que deben conservar o seu carácter
rústico para non deturpar a súa relación co territorio segundo se
recolle no informe emitido Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e
non se pode redelimitar o contorno de protección.

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

Estímase a alegación.

ESTIMADA PARCIALMENTE

ESTIMADA

1.- Estímase esta parte da alegación.
2.- A seguridade viaria non se aumenta reducindo os anchos previstos
entre peches, tal e como manifesta o alegante, se non máis ben todo o
contrario.

1.- Manter na c/ Río do Amalló o ancho de 8
metros.
2.- Que a calle ao leste da área de reparto D1AR12 teña un ancho de 8 metros.

O aumento de aliñación non esquezamos que inclúe toda a sección
viaria, non só a calzada, polo que non é directamente proporcional ao
aumento de tráfico e se á seguridade xa que dá espazo suficiente para
aumentala e cumprir a normativa mencionada.
Por isto non se pode admitir nas zonas novas, que deben ademais de
recibir o aparcamieto esixido no chan urbano non consolidado, crear
unhas beirarrúas dignas por onde se poida circular con seguridade.

6.291

ESTIMADA PARCIALMENTE
3.- Repercutir as aliñacións a ambos lados por
igual.
4.- Planificar os trazados dos viais pensando en
sostibilidade e seguridade.

En ningún caso pódese entender que devanditos aumentos de aliñación
provoquen máis velocidade de circulación rodada, xa que hai medidas
de todo tipo para impedir que isto se produza.
Por isto non se admite esta parte da alegación.
3.- As aliñacións, en xeral, si se trazan a eixo tal e como propón o
alegante, aínda que ás veces altérase dita premisa en caso de evitar
afectar algunha edificación existente e garantir así un ancho constante.
4.- En canto a esta parte da alegación manifestar, que parece non estar
de acordo coas motivacións aludidas anteriormente, xa que tal e como
se indica na presente contestación o aumento de aliñación non fai
outra cousa que aumentar a seguridade.
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1.- Os terreos aos que se refire a presente alegación, incumpren o
especificado polo artigo 11.1 da LOUG en referencia á clasificación
de solo urbano, en particular o especificado no apartado a en
referencia á esixencia de clasificar como solo urbano os terreos
incluídos na malla urbana existente que conten con acceso rodado
público e servizos de abastecemiento de auga, evacuación de augas
residuais e subministro de enerxía eléctrica, proporcionados mediante
as correspondentes redes públicas con características adecuadas para
servir á edificación existente e á permitida polo plan.

Por todo o exposto desestímase esta parte da alegación.

2.- En canto a calle Río do Amalló, estímase na parte edificada, mais
isto non se pode admitir nas zonas novas, que deben ademais de
recibir o aparcamieto esixido e crear unhas beirarrúas dignas por onde
se poida circular con seguridade.
En ningún caso pódese entender que devanditos aumentos de aliñación
provoquen máis velocidade de circulación rodada, xa que hai medidas
de todo tipo para impedir que isto se produza.
Por todo o exposto estímase esta parte da alegación.
1.- A transformación do SUD-R5 e SUD-R7 en
áreas de reparto, en solo urbano non consolidado.
2.- Manter o ancho de 8 metros na c/ Río do
Amalló.

6.292

3.- Que no SUD-R7 se liberen as cargas dos
sistemas xerais adscritos de non ser transformado
en solo urbano non consolidado.
4.- Que os terreos do SUD Veigadaira integren so
terreos de concentración e se distribúa en
pequenos sectores mais operativos.

3 e 6.-O sector mencionado atópase na zona más sensible de todos os
sectores do solo urbanizable, afectado polas determinacións da lei de
costas, por estar a menos de 500m do mar, e polo Plan de Ordenación
do Litoral, que inclúe o espacio como mellora ambiental.
E por esto que a edificabilidade prevista debe ser a axustada para
permitir unha baixa ocupación de terreo e acorde co que nos atopamos
no contorno.
Sin embargo, para permitir xestionar a zona verde prevista adcribíuse
esta o sector aumentando a edificabilidade prevista ata a indicada e
poder xustificar o equilibrio de cargas e beneficios.

5.- Axustar a 8 tódolos anchos de viais.
6. Que os terreos do SUD Veigadaira teñan a lo
menos unha edificabilidade de 0,6 m2/m2.

Por todo o exposto se desestíma esta parte da alegación.

4.- Os sectores poden subdividirse a efectos de xestión con
posterioridade, pero a ordenación para ser omoxénea debe ser
conxunta polo que se desestíma esta parte da alegación.

5.- En canto os anchos previstos, a seguridade viaria non se aumenta
reducindo os anchos previstos entre peches, tal e como manifesta o
alegante, se non máis ben todo o contrario.
O aumento de aliñación non esquezamos que inclúe toda a sección
viaria, non calzada, polo que non é directamente proporcional ao
aumento de tráfico e se á seguridade xa que dá espazo suficiente para
aumentala e cumprir a normativa mencionada.
Isto non se pode admitir nas zonas novas, que deben ademais de
recibir o aparcamieto esixido no chan urbano non consolidado, crear
unhas beirarrúas dignas por onde se poida circular con seguridade.
En ningún caso pódese entender que devanditos aumentos de aliñación
provoquen máis velocidade de circulación rodada, xa que hai medidas
de todo tipo para impedir que isto se produza.
Por isto non se admite esta parte da alegación.
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6.293

1.- Excluir da AR-12 a casa nº 22 e terreos
enfronte da C/ Río Amalló.2.- Restablecer
aliñacións da C/ Río Amalló segundo acordo do
concello 28/8/1979.3.- Outorgar as edificacións
un trato similar ao resto da rúa.4.- Clasificar como
solo urbano consolidado como no 1993 o eido.5.Incluir en non consolidado tamén as fincas ao
leste das alegadas.6.- Proxectar os viais da AR-12
proporcionalmente entre fincas e incrementar os
anchos de viais cando sexa necesario.7.modificar as condicións da AR-12 para facela
rentable.8.- Necesidad de mellorar o
aproveitamento tipo e os tempos de
programación.9.- Axustar as tipoloxías da rúa Rio
de Amallo a vivenda unifamiliar.10.- Tipoloxía da
área de reparto.11.- Manter na rúa Río de Amallo
8 metros.12. Se redelimite a área de reparto.

1 a 4.- Estímase esta parte da alegación.5.- Inclúense dentro do sector
aquelas parcelas que non cumpren o especificado polo artígo 12.a) da
LOUG.6.-Estímase esta parte da alegación.7.- O equilibrio de cargas e
beneficios debe facerse en proporción os gastos deducidos da
execución do sector e as edificabilidades que permite materializar o
plan, que ademáis neste caso son superiores as áreas de reparto
colindantes.Estos valores non teñen relación algunha coas distintas
superficies de dotacións locais ou xerais a que obriga o plan.O
alegante non realiza mención ningunha a este aspecto si non
únicamente as superficies de cesión de dotacións públicas.Cesións,
que en todas as áreas de reparto son superiores as marcadas pola Loug,
tendo en conta as cercanías o centro urbano, con máis cesións ou as
distintas tipoloxías, xa que nas zonas de vivenda colectiva e moito
máis doado, urbanísticamente, conseguir cesións de espacios
públicos.En canto a edificabilidade asignada, o PXOM analizou cada
ámbito de solo urbano non consolidado, para xustificar en primeiro
lugar o equilibrio de beneficios e cargas de cada área de reparto e en
segundo lugar a proporción entre elas esixido polo Art. 52.3 da
LOUG.Para dita xustificación, e segundo o disposto no RDL 2/2008
no seu artigo 24, para realizar valoracións neste tipo de solo,
empregouse o método residual estático establecido segundo a
expresión establecida polo Real Decreto 1492/2011 de 24 de Outubro,
polo que se aproba o Regulamento de Valoracións da Lei do
Solo.Partindo de ditos principios, naqueles casos deficitarios
auméntase o aproveitamento materializable e, en caso contrario
auméntanse as cargas, tendo en conta en todo caso os criterios
técnicos na planificación da futura ordenación e a necesidade da
proxectar unha ordenación adaptada o entorno no que se ubica.O
aumento de edificabilidade solicitada en consecuencia desvirtuaría o
equilibrio comentado e intensificaría en exceso a densidade de
edificación en un área de reparto en un entorno de transición entre a
edificación en altura e a vivenda unifamiliar, polo que se desestima
esta parte da alegación.8.- En canto o aproveitamento tipo establecido,
o alegante confunde termos xa que intenta comparalo coa
edificabilidade prevista para o distrito, xa que comprobamos que a
edificablidade do sector e superior, todo o contrario do que se
argumenta.Admáis non se realiza xustificación algunha para valorar si
a edificabilidade asignada a estima correcta ou non.O plan xeral si
realiza dita xustificación, tal e como se comentou anteriormente
xustificando un marxe bruto estimado dun 28,6354%.Ademáis, o
aproveitamento tipo establecido, tal e como se indica na memoria do
pxom poderá ser modificado, de maneira xustificada pola
modificación dos coeficientes establecidos no plan ou polas diferentes
condicións volumétricas e de uso que establezan na ordenación do
sector.A posibilidade de subdividir o sector a marcará o futuro
P.E.R.I., tal e como permite a LOG.En canto os prazos previstos
revísase este punto da alegación en consonancia cos criteriosdo plan
para a posta no mercado, de todo o solo dispoñible para dar resposta a
demanda.Por todo o exposto desestímase esta parte da alegación.9.Estímase esta parte da alegación.10,- O plan Xeral determina que a
tipoloxía sexa edificación colectiva en quinteiro pechado e bloque
exento, sin marcar porcentaxes, xa que a ordenación da zona remítese
a un futuro plan especial de reforma interior, polo que xa esta atendido
o que pretende o alegante.11.- Estímase esta parte da alegación.12.Exclúense do sector aquelas parcelas que cumpren o especificado polo
artígo 12.a) da LOUG.
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1.- Exclúense do sector aquelas parcelas que cumpren o especificado
polo artígo 12.a) da LOUG.
2,- En aplicación do esixido polo Art. 52.3 da LOUG, o plan xeral
deberá garantir a coherencia interna das determinacións urbanísticas, a
viabilidade técnica e económica da ordenación proposta, o equilibrio
de beneficios e cargas derivados do plan entre as distintas áreas de
reparto, a proporcionalidade entre o volume edificable e os espazos
libres públicos de cada ámbito de ordenación e a participación da
comunidade nas plusvalías xeradas en cada área de reparto.
En aplicación do esixido polo Art. 52.3 da LOUG, o presente PXOM,
dentro do mercado inmobiliario do municipio de Ribadeo, xustifica e
demostra a coherencia interna das determinacións, a viabilidade da
solución proposta e o equilibrio entre cada un dos sectores.
Para iso analízase, dentro de cada área de reparto, cal é a relación de
beneficios e cargas da mesma, justificando neste punto a viabilidade
económica e a resultas deste cálculo a proporción e o equilibrio entre
cada unha delas.
Segundo o disposto no RDL 2/2008 no seu artigo 24, para realizar
valoracións neste tipo de solo, empregouse o método residual estático
establecido segundo a expresión establecida polo Real Decreto
1492/2011 de 24 de Outubro, polo que se aproba o Regulamento de
Valoracións da Lei do Solo.

1.- Excluir a área de reparto AR-12 as
edificacións do Sur e as da rúa San Lázaro.
2.- Unificar e modificar criterios das áreas de
reparto de Ribadeo, facendoas mais xestionables.
3.- Máis aproveitamento.
4.- Eliminar cargas evitando comparacións entre
SUD e AR.
6.294

5.- Revisar a inclusión de hortas das rúas San
Lázaro e Deputación.
6.- Axustar tipoloxías nas áreas de reparto.
7.- Contemplar a posibilidade de partir en dúas a
área de reparto.
8.- Evitar demolicións de vivendas.
9.- Incluir novas parcelas na ar-12.

Para iso, nunha primeira aproximación, definiuse a ordenación
urbanística de cada área de reparto, en función da súa localización,
contorno, e cunha relación de espazo libre e espazo edificado
proporcionado.
En segundo lugar, partindo dos distintos aproveitamentos lucrativos e
custos de urbanización resultado da ordenación establecida a cada área
de reparto, conséguese polo método comentado na Lei do solo e no
seu Regulamento.
En terceiro lugar, analízanse os custos de reposición, demolición,
posibles indemnizacións, sistemas xerais, de cada área de reparto para,
naqueles casos deficitarios aumentar o aproveitamento materializable
co fin de xustificar en primeiro lugar o equilibrio de beneficios e
cargas de cada área de reparto e en segundo lugar a proporción entre
elas esixido polo Art. 52.3 da LOUG, o resultado de tales operacións,
e o equilibrio indicado xustifícase na memoria do PXOM.
3,- En canto o aproveitamento tipo establecido, o alegante confunde
termos xa que intenta comparalo coa edificabilidade prevista para o
distrito, xa que comprobamos que a edificablidade do sector e
superior, todo o contrario do que se argumenta.
Admáis non se realiza xustificación algunha para valorar si a
edificabilidade asignada a estima correcta ou non.
O plan xeral si realiza dita xustificación, tal e como se comentou
anteriormente xustificando un marxe bruto estimado dun 28,6354%.
Ademáis, o aproveitamento tipo establecido, tal e como se indica na
memoria do pxom poderá ser modificado, de maneira xustificada pola
modificación dos coeficientes establecidos no plan ou polas diferentes
condicións volumétricas e de uso que establezan na ordenación do
sector.
A posibilidade de subdividir o sector a marcará o futuro P.E.R.I., tal e
como permite a LOUG.
En canto os prazos previstos revísase este punto da alegación en
consonancia cos criteriosdo plan para a posta no mercado, de todo o
solo dispoñible para dar resposta a demanda.
En canto a edificabilidade asignada contestóuse sobradamente no
apartado anterior, xa que o aumento de edificabilidade solicitada
desvirtuaría o equilibrio comentado e intensificaría en exceso a
densidade de edificación en un área de reparto en un entorno de
transición entre a edificación en altura e a vivenda unifamiliar, polo
que se desestima esta parte da alegación.
Por todo o exposto desestímase esta parte da alegación.
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4,- O equilibrio de cargas e beneficios debe facerse en proporción os
gastos deducidos da execución do sector e as edificabilidades que
permite materializar o plan, que ademáis neste caso son superiores as
áreas de reparto colindantes.
Estos valores non teñen relación algunha coas distintas superficies de
dotacións locais ou xerais a que obriga o plan.
O alegante non realiza mención ningunha a este aspecto si non
únicamente as superficies de cesión de dotacións públicas.
Cesións, que en todas as áreas de reparto son superiores as marcadas
pola Loug, tendo en conta as cercanías o centro urbano, con máis
cesións ou as distintas tipoloxías, xa que nas zonas de vivenda
colectiva e moito máis doado, urbanísticamente, conseguir cesións de
espacios públicos.
5.- Se revisa a delimitación atendento o contido desta observación.
6.- O plan Xeral determina que a tipoloxía sexa edificación colectiva
en quinteiro pechado e bloque exento, sin marcar porcentaxes, xa que
a ordenación da zona remítese a un futuro plan especial de reforma
interior, polo que xa esta atendido o que pretende o alegante.
7.- A posibilidade de subdividir o sector a marcará o futuro P.E.R.I.,
tal e como permite a LOUG.
8.- Exclúense do sector aquelas parcelas que cumpren o especificado
polo artígo 12.a) da LOUG.
9.- Inclúense dentro do sector aquelas parcelas que non cumpren o
especificado polo artígo 12.a) da LOUG.

6.297

Manter o ancho do vial existente respetando
peches.

6.298

Se recolla no PXOM o camiño público existente
en Vilaselán.

6.300

6.301
6.302
6.304

Se clasifique como solo de núcleo rural históricotradicional a parte posible da parcela obxecto da
alegación.

Redelimitar o núcleo rural de xeito que queden
incluidas o total das edificacións do núcleo.
A inclusión da totalidade da parcela obxecto da
alegación en solo de núcleo rural común.
A exclusión dunha parte da parcela obxecto da
alegación de solo de núcleo rural históricotradicional.

A relevancia do vial dentro da estrutura e conexión cos outros viais do
núcleo, aconsella manter o criterio de ampliación do vial existente, se
ben, respetando as aliñacións das edificacións e muros tradicionais de
máis de 50 anos existentes, que caracterizan a tipoloxía e paisaxe rural
do propio asentamento. En consecuencia desestimase a alegación.

DESESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.
ESTIMADA PARCIALMENTE

O total da parcela da alegación propón unha delimitación que
incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se
inclúe unha parte da mesma axustándose ás determinacións da
lexislación.
Estimase a alegación realizando unha nova delimitación do núcleo
axustándose as edificacións.
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Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan estableza.
6.305

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común unha parte e en
histórico-tradicional outra.

ESTIMADA PARCIALMENTE
A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural común, para
axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode xustificar
para o solo de núcleo rural.
1.-Estímase esta parte da alegación.
2.-A aliñación obxeto de alegación esta incluída dentro do sector de
solo urbano non consolidado D1-AR15, pendente da redacción dun
Plan Especial de Reforma Interior, que se executará polo sistema de
compensación, e que entregará unhas fincas resultantes partindo das
fincas de orixen que integran o sector.

1.-Revisión da aliñación na rúa Paco Lanza.
6.307

2.-Revisión da aliñación que va dende Paco Lanza
ata a rúa de Ribadeo a Vilela.

O sistema de actuación indicado repartirá de forma equitativa os
integrantes do sector, que se desprende e a preocupación do alegante.

ESTIMADA PARCIALMENTE

En canto o vial proposto, debe ser de suficiente dimensión para
adaptarse a normativa de accesibilidade en vigor con viais de dúas
direccións, o que non se cumpre coa dimensión solicitada.

Por todo o exposto se estima parcialmente a alegación.

6.308

6.309

Que se recollan como solo urbano os terreos
contiguos á carretera do Faro á Isla Pancha.

Que a finca obxecto da alegación pase a formar
parte do núcleo histórico-tradicional.

Os terreos aos que se refire a presente alegación, incumpren o
especificado polo artigo 11.1 da LOUG en referencia á clasificación
de solo urbano, en particular o especificado no apartado a) en
referencia á esixencia de clasificar como solo urbano os terreos
incluídos na trama urbana que conten con acceso rodado público e
servizos de abastecemiento de auga, evacuación de augas residuais e
subministro de enerxía eléctrica, proporcionados mediante as
correspondentes redes públicas con características adecuadas para
servir á edificación existente e á permitida polo plan.Por todo o
exposto desestímase a alegación.

DESESTIMADA

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.
DESESTIMADA

A alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios
citados para a zona tradicional do núcleo aínda que cumpre os
requiridos polo citado artigo para o núcleo rural común, por todo o
exposto desestimase a alegación.
6.310
6.311
6.312

A supresión do núcleo rural de Salcedo en
Covelas.
A eliminación do camiño público que aparece no
PXOM, dado que é de uso privado.
A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

DESESTIMADA

DESESTIMADA

6.313

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

A clasificación de solo realizase en base ao “estudo do medio rural”
que define as distintas categorías de solo en función dos distintos usos
e a lexislación vixente, a vocación do solo que ocupa a parcela
obxecto da alegación é rústico protexido agropecuario na meirande
parte e solo rústico de protección de augas noutra parte. Polo tanto
desestimase a alegación.

6.314

Reducila aliñación na estrada recollida na
alegación a 8 metros.

A relevancia do vial dentro da estrutura e conexión cos outros viais do
núcleo, aconsella manter o criterio de ampliación do vial existente, se
ben, respetando as aliñacións das edificacións e muros tradicionais de
máis de 50 anos existentes, que caracterizan a tipoloxía e paisaxe rural
do propio asentamento. En consecuencia desestímase a alegación.
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A parcela obxeto de alegación esta incluída dentro do sector de solo
urbano non consolidado D1-AR15, pendente da redacción dun Plan
Especial de Reforma Interior, que se executará polo sistema de
compensación, e que entregará unhas fincas resultantes partindo das
fincas de orixen que integran o sector.

6.315

Reducila anchura da estrada proxectada no
camiño de Lens, na rúa Paco Lanza e a estrada
Ribadeo-Vilela.

O sistema de actuación indicado repartirá de forma equitativa os
integrantes do sector, que se desprende e a preocupación do alegante.

DESESTIMADA

En canto o vial proposto, debe ser de suficiente dimensión para
adaptarse a normativa de accesibilidade en vigor con viais de dúas
direccións, o que non se cumpre coa dimensión solicitada.

Por todo o exposto se desestima a alegación.
6.316

6.317

6.318

6.319

6.320
6.321

6.327

6.328
6.330

Adaptar a parcela clasificada como solo de núcleo
rural común para que reuna as condicións
edificatorias.
Incrementar o fondo do ámbito de solo urbano
consolidado nos solares da miña propiedade da
rúa San Lázaro.
1.- Que toda a parcela obxecto da alegación se
clasifique como solo urbano consolidado.

Estimase a alegación no sentido de que se inclúe en solo de núcleo
rural común unha parte da parcela.

ESTIMADA

Estímase a alegación aumentando o fondo de solo urbano consolidado,
ata un fondo homoxéneo.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación incluíndo as parcelas indicadas como solo
urbano consolidado.

ESTIMADA

Non é obxecto do presente traballo a concentración parcelaria.

DESESTIMADA

2.- De non ser posible o primeiro punto, que toda
a parcela entre dentro da mesma área de reparto,
en on en dúas como se atopa agora
Se manteña a aliñación da rúa obxecto da
alegación en 8 metros, ou ben se plantexe facela
de sentido único, correxindo a aliñación de 14
metros actual.
A exclusión de parte da parcela obxecto da
alegación de solo de núcleo rural.
A exclusión de parte da parcela obxecto da
alegación de solo de núcleo rural.
Que se exclúa a parcela da súa propiedade do solo
rústico protexido asociado á igrexa e casa reitoral
de San Lorenzo de Vilaframil, pasando a solo de
núcleo rural histórico-tradicional.
A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.
A exclusión da parcela obxecto da alegación de
solo de núcleo rural común.

6.331

A exclusión do núcleo de Covo do solo SUD-R4.

6.335

A corrección da delimitación parcelaria segundo
os planos de concentración.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.A
alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios citados
para a zona tradicional do núcleo.

6.336

que a finca obxecto da alegación sexa urbanizable
residencial.

DESESTIMADA
Ademais os terreos incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3
b da LOUG, relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo
rural, en particular no especificado para a súa delimitación, que deberá
de facerse en función das previsións de crecemento que o plan
estableza.

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
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Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular ao que se refire á
consolidación de núcleo rural común, que será igual ou superior a un
terzo da súa superficie.

6.337

Meter toda a parcela en núcleo rural común.

DESESTIMADA

6.338

A clasificación de parte da parcela obxecto da
alegación como solo urbano consolidado
Ordenanza 5.2

Estímase a alegación.

ESTIMADA

6.339

A reducción do ancho de vial para manter o peche
da finca obxecto da alegación.

Estímase parcialmente esta parte da alegación deixando o ancho
previsto a oito metros a efectos de cumprir a normativa de
accesibilidade en vigor.

ESTIMADA PARCIALMENTE

6.340

Se clasifique a totalidade da parcela obxecto da
alegación como solo de núcleo rural común.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Por todo o exposto, desestímase a alegación.

6.341

6.343

A inclusión das parcelas obxecto da alegación en
solo de núcleo rural, así como as parcelas
colindantes.

A inclusión en núcleo rural da parcela obxecto da
alegación.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa consolidación, que será deberá ser igual ou superior a un
terzo da súa superficie.

DESESTIMADA

A parcela da alegación incumpre este criterio, polo que se desestima a
alegación.
A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.
ESTIMADA PARCIALMENTE

O total da parcela da alegación propón unha delimitación que
incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se
inclúe unha parte da mesma axustándose ás determinacións da
lexislación.

6.344

Manter o camiño da antiga vía do Ferrocarril
Ribadeo-Villaodrid co ancho actual co fin de non
deixar ningunha vivenda fora de ordenación e
manter o carácter residencial da baixa densidade
do eido, así como non catalogar dito camiño como
Camiño de Santiago.

Estímase parcialmente esta parte da alegación deixando o ancho
previsto a oito metros a efectos de cumprir a normativa de
accesibilidade en vigor.

ESTIMADA PARCIALMENTE

6.346

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

A exclusión da parcela sinalada rompería a configuración e
desenvolvemento homoxéneo de usos e tipoloxías características do
núcleo rural, polo que se desestima a alegación.

DESESTIMADA

6.347

Recortar unha parte do núcleo históricotradicional e trasladalo a unha zona delimitada
como núcleo rural común.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Delimitar unha zona de núcleo rural común no
núcleo da Fonte, e grafíar un camiño público
inexistente.

O terreo obxecto de alegación incumpre os criterios expostos, en
particular o especificado para a morfoloxía do núcleo no sentido que
se propón ampliar o solo de nucleo rural cara a unha zona interior e
afastada do propio crecemento histórico do núcleo nas marxes dos
principais camiños, afectando ademais coa ampliación, a solo rústico
especialmente protexido, ademais non se ten constancia na foto aérea
da existencia do camiño que indica o alegante, por todo o
anteriormente exposto desestimase a alegación.

DESESTIMADA

6.348

6.349

A inclusión das parcelas obxecto da alegación en
solo de núcleo rural.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
6.350

Revisión dos límites municipais, atópase
redactando o seu PXOM, e precisa concretar o
deslinde co seu concello de Trabada.
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Estímase a alegación.

ESTIMADA

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

6.351

A inclusión da parcela en solo de núcleo rural
histórico-tradicional, de non ser posible como solo
de núcleo rural común, e o cambio no tamaño das
parcelas mínimas, pasando a de solo de núcleo
rural común a 900 ou ben 600 m2.

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación neste punto.
DESESTIMADA

Para a determinación da superficie mínima de parcela na zona
histórico-tradicional e de expansión dos núcleos rurais, tivéronse en
conta tanto os criterios legais establecidos no Art. 13.3 da LOUGA
relativos á parcela mínima nas zonas tradicionais e de expansión,
como a realidade física dos tamaños medios de parcela no termo
municipal de Ribadeo, que superan os mínimos establecidos na
LOUGA. En consecuencia o PXOM non considera adecuado reducir a
parcela mínima establecida na normativa.
6.352
6.353

Eliminar a área de reparto D1-AR-16 e incluir a
finca obxecto da alegación en ordenanza O.5.1. en
solo urbano consolidado.
Que se corrixa a aliñación existente segundo a
realidade física.

1.- Que se permita a planta sótano no solar
obxecto da alegación.
6.355

2.- Que se cambie o ancho do vial da área de
reparto D1-AR12 baixando de 10 metros a 6,
permitindo deste xeito construir nunha parte do
solar e excluindose da área de reparto.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación

ESTIMADA

1.- O solar existente esta incluído como solo urbano consolidado para
manter a trama e a tipoloxía existentes na zona na que se ubica, un
cambio de tipoloxía nesta zona povocaría un forte impacto no ámbito
protexido do camiño de santiago, ademáis de considerar o solo como
solo urbano non consolidado, polo que as condiciones de edificación
en planta soto son as indicadas na ordenanza.
2.- En canto o paso de 6 metros que aparece nos planos indicar, que
dito paso e un paso únicamente peatotal que servira de únion co area
de reparto 12 cuxo PERI resolverá dita conexión.

DESESTIMADA

En canto a parcela que se solicita excluir do PERI, non se pode
aceptar por non cumprir o especificado polo artigo 12.a) da Loug, en
referencia o solo urbano consolidado.
6.356
6.357

6.369

6.370
6.371

6.372

Que se clasifique a totalidade da parcela obxecto
da alegación como solo urbano consolidado.
Que se clasifique a parcela obxecto da alegación
como solo urbano consolidado coa ordenanza O4.
A exclusión da parcela obxecto da alegación do
núcleo rural por ser inundable.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación

ESTIMADA

A exclusión da parcela sinalada rompería a configuración e
desenvolvemento homoxéneo de usos e tipoloxías características do
núcleo rural. Con todo, parte da parcela sinalada exclúese do núcleo
rural histórico-tradicional, polo que se estima parcialmente a
alegación.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

A exclusión da parcela obxecto da alegación de
solo de núcleo rural.
Se clasifique a totalidade da parcela en solo
urbano consolidado ordenanza O-5.1 retirandoa
de solo rústico de protección de costas.

Que se inclúa a parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
6.373

6.374

6.375

Que se traslade a parcela obxecto da alegación do
SUR-R4 ao SUR-R3 por unha mellor xestión do
sector.

A redelimitación do núcleo rural de O Chao de
Ove incluindo unha maior parte da parcela
obxecto da alegación no mesmo.

Se clasifique como solo urbano consolidado a

Estímase a alegación.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
Estímase a alegación.
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ESTIMADA

DESESTIMADA

ESTIMADA

6.376
6.377
6.378
6.379

6.380

6.384

6.385

6.388

parte da parcela obxecto da alegación.
A eliminación do regato que figura na planimetría
inexistente.
Que se elimine o camiño que figura no PXOM,
por tratarse dunha finca privada.
Adaptar a planimetría ao existente realmente
segundo proxecto de execución aportado.
A inclusión en solo de núcleo rural común da
parcela obxecto da alegación.
1.- Se modifique a aliñación exterior da parcela
facendoa coincidir co vento Este no límite da
propiedade privada coa vía pública á que da
frente.
2.- Revisar o artigo de normativa 298.15 segundo
redacción que figura na alegación.
Que se reflicta no PXOM o vial público e o
acceso do mesmo.

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural histórico-tradicional.

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

1.- Revisase a ordenación atendendo o contido da alegación.
2.- Revísase o contido do artígo compatibilizando a necesaria
permeabilidade do solo urbanizado e as distintas solución
arquitectónicas.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.
ESTIMADA PARCIALMENTE

O total da parcela da alegación propón unha delimitación que
incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se
inclúe unha parte da mesma axustándose ás determinacións da
lexislación.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
6.389
6.390

6.391

6.392
6.394
6.395

Se recolla a planimetría tal e como figura na
alegación, co camiño particular.
A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo urbano consolidado, en solo de núcleo rural
común o en urbanizable delimitado (SUD-R8).

O reaxuste na aliñación do vial que afecta á
construcción da súa propiedade.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación incluindo a parcela como solo de núcleo rural
común.

ESTIMADA

A relevancia do vial dentro da estrutura e conexión cos outros viais do
núcleo, aconsella manter o criterio de ampliación do vial existente, se
ben, respetando as aliñacións das edificacións e muros tradicionais de
máis de 50 anos existentes, que caracterizan a tipoloxía e paisaxe rural
do propio asentamento. En consecuencia estímase parcialmente a
alegación.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan
estableza.A alegación propón un crecemento non xustificable de
vivendas para o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no
sentido que se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural
común, para axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral
pode xustificar para o solo de núcleo rural.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Que a parcela obxecto da alegación se clasifique
como solo rústico de protección agropecuaria.
Que a parcela obxecto da alegación se clasifique
como solo rústico de protección agropecuaria.
Que a parcela obxecto da alegación se clasifique
como solo rústico de protección agropecuaria.

6.396

A inclusión da parcela obxecto da alegación como
solo de núcleo rural.

6.398

Sea integrado o espazo libre 08-DN-AJ1 e se fose
necesario tamén oa nova vía de apertura do frente
na área de reparto D1-AR-11.

En aplicación do artigo 123.1 da LOUG, os polígonos, en solo urbano
nonconsolidado, os polígonos poderán ser descontinuos só para os
efectos de incluír terreos destinados a sistemas xerais.
En calquera caso óptase por darlle posibilidades edificatorias o
incluirse a parcela como ordenanza O-5.1.
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ESTIMADA PARCIALMENTE

6.399

6.400

A inclusión dos terreos obxecto da alegación en
solo urbano consolidado.

A inclusión das parcelas obxecto da alegación en
solo de núcleo rural histórico-tradicional.

A parcela atópase incluida dentro do límite de 200 metros de costas e
fora da delimitación do solo urbano ou de núcleo rural. Está
clasificada como solo rústico de especial protección de costas ,
incompatible coa súa urbanización de conformidade coa lexislación de
Ordenación do territorio (LOUGA; Art. 85.7 e Art. 32.2) ou coa
normativa reguladora do dominio público, (lei 6/2007 de medidas
urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia),
que xustifican a súa protección, polo que se desestima a alegación.

DESESTIMADA

A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.
ESTIMADA PARCIALMENTE

O total da parcela da alegación propón unha delimitación que
incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se
inclúe unha parte da mesma axustándose ás determinacións da
lexislación.
6.401

6.402

6.403

6.408

6.409

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo urbano consolidado ordenanza O-5.1
A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural e o camiño que da servizo ás
parcelas que pase a titularidade pública se a así o
estima o concello.

A inclusión da totalidade da parcela obxecto da
alegación en solo SUR-R8, ou ben se clasifique
como urbano non consolidado ou no seu defecto
como solo de núcleo rural.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación no tocante a inclusión da parcela en solo de
núcleo rural, pasando a titularidade pública o citado camiño.

ESTIMADA

A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan estableza.
ESTIMADA PARCIALMENTE
A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural común, para
axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode xustificar
para o solo de núcleo rural

A exclusión da parcela obxecto da alegación de
solo de núcleo rural pasando a solo rústico de
protección agropecuaria.
Que a parcela obxecto da alegación se retire do
sector solo urbanizable non delimitado SUND-I1
e pasen ao sector de solo urbanizable delimitado
SUD-I2.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan estableza.

6.410

A ampliación do núcleo rural histórico-tradicional
e o núcleo rural común no eido das dúas parcelas,
segundo a alegación presentada.

Incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas
aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o
especificado para a delimitación da tradicional do núcleo, que ademais
de esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta
non debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.

ESTIMADA PARCIALMENTE

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural común, para
axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode xustificar
para o solo de núcleo rural
6.413
6.414

6.415

Se axuste a delimitación do solo de núcleo rural
histórico-tradicional ao límite do parceiro
clasificando a totalidade da parcela no mesmo.
Que se recollan na cartografía as edificacións
reais existentes na parcela obxecto da alegación.
A redelimitación do sector de solo urbano non
consolidado DA-AR-14 segundo alegación axunta
e correxindo a planta do edificio inexistente que
aparece cartografiado.
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Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación

ESTIMADA

6.416

Se retire a parcela obxecto da alegación do solo
urbanizable pasando a solo urbano consolidado
permitindo en calquera caso, se é necesario, o solo
para o acceso o sector urbanizable.

Estímase a alegación a alegación incluíndo parte da finca dentro da
ordenanza O-5.2 e mantendo o vial proxectado dentro do solo urbano
non consolidado por cumprir o especificado polo artigo 12.b) da
LOUG, en referencia a aqueles espacios que requiran a obtención de
dotacións urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e
cargas.

ESTIMADA

6.417

A reducción da área de reparto D1-AR-13
acadando só o fondo da D1-AR-14
incorporándose o resto dos terreos ao SUD-R7.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Os errores detectados son os relativos a base cartográfica recibida
dende a Xunta de Galicia para a redacción do documento, non o
propio documento do PXOM, polo que non e posible modificala.
6.418

Se corrixan errores detectados

DESESTIMADA

Por todo o exposto desestimase a alegación.
6.419
6.420
6.422

6.423

A exclusión da parcela obxecto da alegación de
solo de núcleo rural.
A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural histórico-tradicional.
Retirar da cartografía os camiños que figuran
como públicos segundo alegación adxunta por ser
de titularidade privada.
Que a parcela obxecto da alegación por non reunir
as condicións de solo rústico de protección
agropecuaria se clasifique como solo urbanizable
delimitado de uso industrial.
1.- Corrixir a ficha do catálogo 05-17 nos
seguintes termos:

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

a).- a clasificación do solo da parcela é SPA,
SNRT E SNRC.
6.424

b).- na vivenda existen dúas vivendas unha
principal e outra dos antigos caseiros.
c).- na descrición da ficha debe de incluirse os
datos aportados na presente alegación
2.- Modificar a delimitación na zona este do
núcleo, a solo de núcleo rural común.

6.425

6.426

A inclusión da parcela en solo de núcleo rural
histórico-tradicional.

A inclusión en solo urbano consolidado da parcela
obxecto da alegación ou de non ser posible en
solo de núcleo rural.

1.- No referente ao catálogo recollénse as consideracións e corríxese
no documento correspondente.

ESTIMADA PARCIALMENTE

2.- A exclusión da parcela sinalada rompería a configuración e
desenvolvemento homoxéneo de usos e tipoloxías características do
núcleo rural, polo que se desestima a alegación.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
A parcela á que fai referencia a alegación atópase clasificada, de
acordo co Estudo do Medio Rural, como solo rústico de protección
agrícola pola súa potencialidade e características aptas para usos
rústicos. En consecuencia desestímase a alegación.

DESESTIMADA

DESESTIMADA

6.427

1.- Reducir a área de protección da capela ata 30
metros medidos desde os parámetros exteriores.2.Crear un área de expansión do núcleo nun entorno
de 200 metros.3.- Determinar con maior claridade
o trazo da zona histórico-tradicional.

1.- Os terreos a que se refire a alegación atópanse en contornos de
protección de bens inventariados que deben conservar o seu carácter
rústico para non deturpar a súa relación co territorio segundo se
recolle no informe emitido Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.2.Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza. A alegación propón
un crecemento non xustificable de vivendas para o núcleo pretendido
polo que se desestima a alegación.3.- O equipo redactor considera que
o trazo delimitado para a zona histórico-tradicional se relicte
claramente na planimetría do PXOM.

DESESTIMADA

6.428

A inclusión en solo urbano consolidado da parcela
obxecto da alegación ou de non ser posible en
solo de núcleo rural.

A parcela á que fai referencia a alegación atópase clasificada, de
acordo co Estudo do Medio Rural, como solo rústico de protección
agrícola pola súa potencialidade e características aptas para usos
rústicos. En consecuencia desestímase a alegación.

DESESTIMADA
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6.429

Que se incremente o fondo da edificación con
frente á rúa Doutor Moreda a 20 metros, permitir
edificar en planta baixa; de non ser posible que se
permita a prolongación das plantas baixas a
partires dos fondos xa construídos. En caso de non
ser posibe nada do anterior e que o solar quedase
como AP-N2 solicitase que se poida construir no
subsolo privado mantendose o solo público
enriba.

En relación co artigo 46.1 da LOUG, en referencia o solo urbano
consolidado, o pxom debe procurar mante-la trama urbana existente, e
as construccións de nova planta, así como a reforma, rehabilitación ou
ampliación das existentes, serán coherentes coa tipoloxía
arquitectónica característica do contorno, en particular en canto á
altura, ó volume e ó fondo edificables.
Neste caso o fondo edificable o marcan as construccións existentes,
polo que se desestíma esta parte da alegación.

ESTIMADA PARCIALMENTE

En canto a prolongación de baixos solicitada, crearia unha reducción
de prazas de aparcamiento nunha zona moi necesitada delas, polo que
se desestíma esta parte da alegación.

Estímase parcialmente, no sentido de permitirse a construcción no
subsolo, mantendo a titularidade pública da parte superior.
O solo afectado por xacementos arqueolóxicos, catalogase e
delimitase pola presunta ou comprobada existencia de vestixios de
carácter arqueolóxico, regulándose polas determinacións contidas na
lei 16/85 do patrimonio Español e a lei 8/1995 do Patrimonio Cultural
de Galicia, así como as determinacións derivadas do Decreto
199/1997 que regula a actividade arqueolóxica en Galicia.

6.430

A exclusión da parcela obxecto da alegación de
solo rústico de protección de patrimonio cultural
por tratarse dunha antiga canteira de extracción de
pedra.

Os xacementos arqueolóxicos e os seus ámbitos de protección
recollidos no PXOM atópanse catalogados pola Dirección Xeral de
Patrimonio coa súa clave identificativa correspondente e para a
exclusión ou modificación das súas delimitacións deberá seguirse o
procedemento establecido na lexislación sectorial aplicable.

DESESTIMADA

Por todo o exposto anteriormente desestimase a alegación.
6.431
6.432

A exclusión da finca obxecto da alegación de solo
de núcleo rural pasando a solo rústico de
protección agropecuaria.
A ampliación do núcleo rural histórico-tradicional
da Currada na finca obxecto da alegación.

6.433

A inclusión da finca obxecto da alegación en solo
urbano.

6.434

Unha copia da documentación do PXOM en
castelán.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

A parcela á que fai referencia a alegación atópase clasificada, de
acordo co Estudo do Medio Rural, como solo rústico de protección
agrícola pola súa potencialidade e características aptas para usos
rústicos. En consecuencia desestímase a alegación.

DESESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

1.- Estímase esta parte da alegación.

1.- Que se corrixa no listado de montes veciñales
en Man Común o monte " Traba, Cobreira,
Granda, Penatrabada e Reme" por ser propiedade
de CMVMC Monte Cordal.
2.- A supresión da previsión do SRPI do trazado
da liña de alta tensión 132 kv á subestación de
Folgosa. .
6.435

3.- Sustituir o trazado actual da liña de alta
tensión 132 kv á subestación de Folgosa polo
existente anteriormente mais ao Este
4.- Reducción do Solo Rústico de Protección de
Augas, no plano D3.
5.- O solo propiedade da comunidade de montes
debe pasar a Solo Rústico de Protección Forestal e
non agrícola como agora está por tratarse de solos
de aproveitamento forestal.

2 e 3.- Desestímase esta parte de alegación, por ter que recoller
obrigatoriamente, en base o decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo
que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia
supramunicipal, o proxecto sectorial aprobado.
4.- En aplicación do Art. 32.2º.b.-) da Lei 9/2002 de 30 de Decembro,
de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o
Solo Rústico de Protección de Augas está constituído polas zonas de
protección que a tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico e de ordenación do territorio, que se estenderán, como
mínimo, á zona de policía definida no Art. 6º.b.-) RDL 1/2001.
ESTIMADA PARCIALMENTE
De conformidade coas disposicións contidas no Real Decreto
lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Augas e o regulamento que a desenvolve (R.D.
849/1986 de 11 de abril). As marxes dos cauces, están suxeitas en toda
a súa extensión lonxitudinal a unha zona de Servidume de 5 metros de
anchura para uso público e a unha zona de Policía de 100 metros de
anchura, na que se condiciona o uso do solo e as actividades que se
desenvolvan.

Por todo o exposto anteriormente desestimase esta parte da alegación.
5.-Estímase esta parte da alegación.
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A parcela obxeto de alegación esta incluída dentro do sector de solo
urbano non consolidado D1-AR15, pendente da redacción dun Plan
Especial de Reforma Interior, que se executará polo sistema de
compensación, e que entregará unhas fincas resultantes partindo das
fincas de orixen que integran o sector.

6.436

Se reduza o trazado do vial afecto á súa
propiedade de 16 metros a 10 reducindo esto na
edificabilidade prevista do sector para vivendas de
protección.

O sistema de actuación indicado repartirá de forma equitativa os
integrantes do sector, que se desprende e a preocupación do alegante.

DESESTIMADA

En canto o vial proposto, debe ser de suficiente dimensión para
adaptarse a normativa de accesibilidade en vigor con viais de dúas
direccións, o que non se cumpre coa dimensión solicitada.

Por todo o exposto se desestima a alegación.
1.-En aplicación do Art. 32.2º.b.-) da Lei 9/2002 de 30 de Diciembre,
de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o
Solo Rústico de Protección de Augas está constituido polas zonas de
protección que a tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico e de ordenación do territorio, que se extenderán, como
mínimo, á zona de policía definida no Art. 6º.b.-) RDL 1/2001.

1.- Que o solo rústico de protección de augas do
plano D3 sea reducida.

6.437

2.- Se clasifique como solo rústico de protección
forestal o monte propiedade dos comparecentes,
ao norte e noreste de Anzas.
3.- Se corrixan os límites parroquiais entre
Vilaosende, Covelas e Cedofeita.

De conformidade coas disposicións contidas no Real decreto
lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Augas e o Regulamento que a desenvolve (R.D.
849/1986 de 11 de abril). As marxes dos canles, están suxeitas en toda
a súa extensión lonxitudinal a unha zona de Servidume de 5 metros de
anchura para uso público e a unha zona de Policía de 100 metros de
anchura, na que se condiciona o uso do solo e as actividades que se
desenvolvan.
ESTIMADA PARCIALMENTE

Por todo o exposto se desestima esta parte da alegación.

2.- En relación con este apartado estímase a alegación.

3.- Os límites parroquiais non son límites administrativos si non
indicativos.
Ademáis incluíronse os oficiais remitidos no seu dia pola Xunta de
Galicia.
Por todo o exposto se desestima esta parte da alegación.
6.438

6.439

6.440
6.441

Se recolla na planimetría a finca propiedade da
comparecente obxecto da alegación.

Que a liña límite de edificación de toda a
parroquia de Vilaselán sexa de 25 metros ou
menos, en todo caso o mínimo imprescindible.

Que se recolla unha ampliación da zona
dotacional na parroquia por non dispor da mesma.
A exclusión de solo de núcleo rural común da
parcela obxecto da alegación.

Estimase a alegación.
Tal e como indica o informe perceptivo e vinculante do Ministerio de
Fomento de data 5 de Decembro de 2006 que literalmente
di:"Independientemente de la clasificación del suelo por el que
discurre la Autovía A-8 del Cantábrico y en Nuevo Vial de acceso al
Puerto de Mirasol, todos los terrenos de la zona de afección definida
en el Art. 23 de la LCE, situados por delante de la línea límite de
edificación deben formar parte de la división del suelo rústico de
protección de infraestructuras. Esta línea límite de edificación si
situará a cincuenta metros (50 m) para la autovía y a veinticinco
metros (25 m) en la carretera convencional, de acuerdo con lo
establecido en el Art. 25 de la LCE. Además será de aplicación lo
establecido en el Art. 84.2 del Real Decreto 1812/1994. de 2 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras (en adelante R.D. 1812/1994), para los ramales de enlaces y
en el Art. 86 del citado Reglamento para la coincidencia de zonas de
dominio público y servidumbre. Estas limitaciones deberán indicarse
expresamente en la Normativa Urbanística, representándose
convenientemente en los planos”.Por todo o exposto se desestima a
alegación.
Estímase a alegación, incluíndo a parte posterior dos equipamentos
para a súa ampliación.
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Estimase a alegación.

ESTIMADA

DESESTIMADA

ESTIMADA
ESTIMADA

6.442

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

1.- Incluir esta zona de o barrio de A Lodeira en
ordenanza O-4, zoan da parcela obxecto da
alegación.
6.443
2.- Aumentalo fondo asignado ao solo urbano
consolidado diminuindo a zona clasificada como
urbanizable.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa consolidación, que será deberá ser igual ou superior a un
terzo da súa superficie.

DESESTIMADA

A parcela da alegación incumpre este criterio, polo que se desestima a
alegación.
1.- A ordenanza singular aplicóuse na zona orixinaria do núcleo e
donde aínda hoxe mantense a estructura parcelaria e os rueiros
tradicionais.
A parcela obxeto de alegación, atópase fora deste espacio, polo que se
desestima esta parte da alegación.

ESTIMADA PARCIALMENTE

2.- Estímase esta parte da alegación.
6.444

A exclusión da parcela obxecto da alegación de
solo rústico de protección de costas pasando a
solo urbano consolidado O-5.1. No ano 1977, este
solo xa tiña carácter urbano.
1.- Incluir a zona obxecto da alegación en solo
urbano consolidado O-4

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

2.- Desplazar o vial de 10 metros de ancho para
evitar a demolición das vivendas.
6.445

6.446

3.- Manter o ancho de vial tradicional frente á
parcela obxecto da alegación.
4.- Vense afectadas tódalas súas parcelas
negativamente, incluidas en non consolidado,
urbanizable e afectadas pola demolición por un
novo vial.
Restablecer o ancho da calle en oito metros (Río
Ramalló)

A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan estableza.
6.447

Que se inclúa parcialmente a parcela obxecto da
alegación en solo de núcleo rural común.

ESTIMADA PARCIALMENTE
A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural común, para
axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode xustificar
para o solo de núcleo rural.

6.448

6.449

6.450

Que se inclúa a parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.
se califique como solo urbanizable delimitado e se
incorpore ao SUD-I2 a parcela obxecto de
alegación e as lindantes co camiño público
segundo plano axunto.
Ser excluído de solo de núcleo rural históricotradicional e común nas parcelas descritas na
alegación pasando a solo rústico de protección
agropecuaria.
1.- Se inclúa en solo de núcleo rural históricotradicional a parte da parcela con edificacións.

6.451

2.- Se clasifique como solo de núcelo rural común
a parte con acceso ao camiño público.
3.- Se elimine o camiño público por ser un acceso
privado.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Recóllese a alegación no referente ao camiño privado, no tocante as
parcelas a incluir en núcleo os terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan estableza.

ESTIMADA PARCIALMENTE

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima esa parte da alegación.
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A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan estableza.
6.455

A inclusión en núcleo rural común da parte da
parcela obxecto da alegación.

1.- Incluir o barrio de A Lodeira na ordenanza O4

ESTIMADA PARCIALMENTE
A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural común, para
axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode xustificar
para o solo de núcleo rural.
1.- A ordenanza singular aplicóuse na zona orixinaria do núcleo e
donde aínda hoxe mantense a estructura parcelaria e os rueiros
tradicionais.

2.- Rebaixar a altura (B+4) outorgado á área de
reparto D1-AR-10 na zona situada ao norte do
vial SE-V10.

A parcela obxeto de alegación, atópase fora deste espacio, polo que se
desstima esta parte da alegación.

3.- Aumentar o fondo dos solares da zona en
ordenanza O-5.1, quedou escasa porque as
vivendas contan con xardíns, hortas ou garaxes
que pasan a formar parte do solo urbanizable.

2.- Estímase esta parte da alegación.

A retirada do elemento catalogado 04.09.H,
hórreo pola súa inexistencia.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

6.459

Que a normativa lle permita a ampliación do 15%
da actividade actual para manter e responder as
necesidades da empresa, e que sexa clasificada a
totalidade da parcela como solo urbano
consolidado Ordenanza O-5.

Estímase parcialmete a alegación no sentido de admitir o aumento de
solo clasificado como urbano ata un fondo lósico que permita a parte
posterior da parcela clasificala como solo urbanizable de uso
residencial, o non garantir esa parte posterior os requisitos enunciados
polo artígo 11.1 da LOUG en referencia á clasificación de solo
urbano, en particular o especificado no apartado a en referencia á
esixencia de clasificar como solo urbano os terreos incluídos na malla
urbana existente que conten con acceso rodado público e servizos de
abastecemiento de auga, evacuación de augas residuais e subministro
de enerxía eléctrica, proporcionados mediante as correspondentes
redes públicas con características adecuadas para servir á edificación
existente e á permitida polo plan

ESTIMADA PARCIALMENTE

6.460

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

6.457

6.458

6.461

A inclusión da parcela obxecto da alegación en
solo de núcleo rural común.

ESTIMADA PARCIALMENTE

3.- Estímase esta parte da alegación.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa consolidación, que será deberá ser igual ou superior a un
terzo da súa superficie.

DESESTIMADA

A parcela da alegación incumpre este criterio, polo que se desestima a
alegación.

6.463

6.464

A revisión do PXOM no tocante á clasificación de
protección de espazo natural e protección
paisaxística no eido da explotación mineira en
funcionamento da súa propiedade
compatibilizando a clasificación de solo coa
actividade.

Modificar a calificación urbanística da parcela de
solo urbanizable a solo urbano, e que desapareza o
vial proxectado ao volverse atrás as expropiacións
feitas por Fomento.

Estímase a alegación.

Estímase a alegación, incluíndo o frente como solo urbano
consolidado e a parte posterior como urbano non consolidado, por
cumprir o especificado polo artigo 12.b), do solo urbano non
consolidado, en referencia o solo urbano non consolidado, en
particular o referido a aqueles terreos nos que sexan necesarios
procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou
obtención de dotacións urbanísticas con distribución equitativa de
beneficios e cargas, por aqueles sobre os que o planeamento
urbanístico prevexa unha ordenación substancialmente diferente da
realmente existente.

En canto o vial estímase a alegación.
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ESTIMADA

ESTIMADA

6.465

6.466

6.467

Reconsiderar o PXOM no que afecta á rúa Pintor
Fierros 3 e 5, en particular que sexa mantido o
camiño como acceso ao parque como terreo non
edificado ou que sexa escalonado o novo edificio,
graduando a súa profundidade.

Reconsiderar o PXOM no que afecta á rúa Pintor
Fierros 3 e 5, en particular que sexa mantido o
camiño como acceso ao parque como terreo non
edificado ou que sexa escalonado o novo edificio,
graduando a súa profundidade.

Inclusión da finca propiedade do alegante no
Núcleo Rural.

A alegación plantexada incumpre os criterios marcados polo artígo
46.1 da LOUG en referencia o solo urbano consolidado e as normas de
calidade urbana e en particular o referido a que o planeamento
urbanístico procurará manter a trama urbana existente, e as
construccións de nova planta, así como a reforma, rehabilitación ou
ampliación das existentes, serán coherentes coa tipoloxía
arquitectónica característica do contorno, en particular en canto á
altura, ó volume e ó fondo edificables.E por eso que o PXOM indica
que o fondo edificable sexa de 20 metros como os predominantes e
cunha altura máxima de 4 plnatas.Por todo o exposto se desestima a
alegación.
A alegación plantexada incumpre os criterios marcados polo artígo
46.1 da LOUG en referencia o solo urbano consolidado e as normas de
calidade urbana e en particular o referido a que o planeamento
urbanístico procurará manter a trama urbana existente, e as
construccións de nova planta, así como a reforma, rehabilitación ou
ampliación das existentes, serán coherentes coa tipoloxía
arquitectónica característica do contorno, en particular en canto á
altura, ó volume e ó fondo edificables.

DESESTIMADA

DESESTIMADA

E por eso que o PXOM indica que o fondo edificable sexa de 20
metros como os predominantes e cunha altura máxima de 4 plnatas.

Por todo o exposto se desestima a alegación.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.2 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular ao indicar que os
núcleos rurais "axustaranse ás infraestruturas e pegadas físicas dos
elementos naturais existentes, sendo necesario, se é o caso, prever a
total urbanización e suficiencia das redes de dotacións, comunicacións
e servizos".

DESESTIMADA

A parcela indicada incumple os criterios citados, posto que non conta
con acceso dende a vía pública. Por todo o exposto, desestímase a
alegación.

6.468

6.469

6.470

6.471

6.472

Incluír a parcela propiedade do alegante ou en
Núcleo Rural ou en Solo Urbano Residencial.

Que a parcela sinalada como núcleo histórico
tradicional, propiedade da alegante, pase a formar
parte de Solo Rústico de Protección Agropecuaria.
Que se analicen e adapten as cargas e costes de
demolicións e indemnizacións sinaladas no plan.
Que se incremente a edificabilidade da área
claramente diminuída respecto o anterior
proxecto.
Que se analicen e adapten as cargas e costes de
demolicións e indemnizacións sinaladas no plan.
Que se incremente a edificabilidade da área
claramente diminuída respecto o anterior
proxecto.
Modificación da delimitación de SUD excluíndo a
vivenda do alegante, de xeito que fique
inorporada ao SUC regulado baixo ordenanza 5.2.

A parcela atópase incluida dentro do límite de 200 metros de costas e
fora da delimitación do solo urbano ou de núcleo rural. Está
clasificada como solo rústico de especial protección de costas ,
incompatible coa súa urbanización de conformidade coa lexislación de
Ordenación do territorio (LOUGA; Art. 85.7 e Art. 32.2) ou coa
normativa reguladora do dominio público, (lei 6/2007 de medidas
urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia),
que xustifican a súa protección, polo que se desestima a alegación.

DESESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Revísase a ordenación prevista e se xustifica na memoria o en
primeiro lugar o equilibrio de beneficios e cargas de cada área de
reparto e en segundo lugar a proporción entre elas esixido polo Art.
52.3 da LOUG.

ESTIMADA

Revísase a ordenación prevista e se xustifica na memoria o en
primeiro lugar o equilibrio de beneficios e cargas de cada área de
reparto e en segundo lugar a proporción entre elas esixido polo Art.
52.3 da LOUG.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

A supresión da inserción do elemento catalogado
07.14.H (inexistente na actualidade e que nunca se
correspondeu cun cabazo, senón cunha vivenda en
ruína).
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A alegación plantexada incumpre os criterios marcados polo artígo
46.1 e 104 da LOUG da LOUG en referencia o solo urbano
consolidado e as normas de calidade urbana e en particular o referido
a que o planeamento urbanístico procurará manter a urbana existente,
e as construccións de nova planta, así como a reforma, rehabilitación
ou ampliación das existentes, serán coherentes coa tipoloxía
arquitectónica característica do contorno, en particular en canto á
altura, ó volume e ó fondo edificables.

6.473

Revisión de alturas da finca nº4 da rúa Doctor
Moreda, posto que figura cunha edificabilidade de
tres plantas e deixa fóra de ordenación o edificio
nº 8 (existente) de sete plantas.

Ademáis en consonancia co descrito no artigo 48.5 que require que o
planeamento urbanístico deberá fixa-la altura máxima das edificacións
en proporción ó ancho das vías e espacios libres, de modo que queden
garantidas as mellores condicións posibles de soleamento e
ventilación natural das vivendas.

DESESTIMADA

A altura solicitada neste tramo incumpriría tales preceptos, nunha
zona colindante con elementos protexidos, de entrada o casco antigo,
cunhas ruas consolidadas de escasa entidade.

A ordenación plantexada no PXOM favorece a integración no
contorno descrito, e garante os criterios enunciados en ditos artigos
104 e 46.1 da LOUG, polo que se desestima a alegación.
6.474

A modificación da delimitación de SUC baixo
regulación O-7 (T) para ser incorporada á máis
compatible O-5.2.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.
6.475

Considerar o solo ao que se fai referencia como o
que en realidade é: solo de núcleo rural históricotradicional.

DESESTIMADA
A alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios
citados para a zona tradicional do núcleo aínda que cumpre os
requiridos polo citado artigo para o núcleo rural común.

Polo tanto, desestímase a alegación.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.
6.476

Considerar o solo ao que se fai referencia como o
que en realidade é: solo de núcleo rural históricotradicional.

DESESTIMADA
A alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios
citados para a zona tradicional do núcleo aínda que cumpre os
requiridos polo citado artigo para o núcleo rural común.

Polo tanto, desestímase a alegación.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.
6.477

Considerar o solo ao que se fai referencia como o
que en realidade é: solo de núcleo rural históricotradicional.

DESESTIMADA
A alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios
citados para a zona tradicional do núcleo aínda que cumpre os
requiridos polo citado artigo para o núcleo rural común.

Polo tanto, desestímase a alegación.

Página 57 de 91

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.
6.478

Considerar o solo ao que se fai referencia como o
que en realidade é: solo de núcleo rural históricotradicional.

DESESTIMADA
A alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios
citados para a zona tradicional do núcleo aínda que cumpre os
requiridos polo citado artigo para o núcleo rural común.

Polo tanto, desestímase a alegación.

6.479

6.480

6.482

6.484

Clasificar parte da parcela como núcleo rural
común.

Diminuir a superficie de núcleo rural, por
considerar que a clasificación urbanística
resultante se axeitaría mellor ás hipotéticas
necesidades futuras da familia.
A reducción do sector SUD-R5 debido a que se
trata dunha zona moi próxima ao centro urbano
onde xa se atopa un tecido consolidado de
residencias unifamiliares, zona claramente de
expansión a moi curto prazo deste tipo de tecido,
e que sendo neste caso un sector dunha
desproporcionada superficie, dificultará a
urbanización e desenvolvemento ordenando desta
poboación, o que vai en contra dos desexados
polo PXOM.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.A alegación propón un
crecemento non xustificable de vivendas para o núcleo pretendido
polo que se desestima a alegación.

DESESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación, redimensionando o sector indicado.

ESTIMADA

Estímase a alegación

ESTIMADA

Formúlase en planos unha nova delimitación,
máis acorde ás necesidades de crecemento do
Concello de Ribadeo.
Que se clasifique o inmoble na súa totalidade,
incluso o baixo comercial baixo a categoría de
solo urbano consolidado, excluíndo as áreas de
baixo e soto afectadas da delimitación da D1-AR9.

A parcela obxeto de alegación esta incluída dentro do sector de solo
urbano non consolidado D1-AR15, pendente da redacción dun Plan
Especial de Reforma Interior, que se executará polo sistema de
compensación, e que entregará unhas fincas resultantes partindo das
fincas de orixen que integran o sector.

6.485

6.509

A reducción do vial proposto de 16 m a 12 m,
debido a que se trata dunha zona residencial, xa
existente a día de hoxe e no seu futuro estimado,
de pouco tránsito e que suporían serios problemas
nos encontros cos dous viais aos que
desembocaría podendo causar graves problemas
no desenvolvemento do tráfico fluído formándose
ademáis de condicionar a flexibilidade do futuro
PERI.

A inclusión da finca no núcleo rural común de O
Rato.

O sistema de actuación indicado repartirá de forma equitativa os
integrantes do sector, que se desprende e a preocupación do alegante.

DESESTIMADA

En canto o vial proposto, debe ser de suficiente dimensión para
adaptarse a normativa de accesibilidade en vigor con viais de dúas
direccións, o que non se cumpre coa dimensión solicitada.

Por todo o exposto se desestima a alegación.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.

Página 58 de 91

DESESTIMADA

1. A integración da totalidade das fincas dentro do
perímetro de núcleo rural histórico-tradicional de
Pastoriza.
6.516

6.517

2. Subsidiariamente, proceder á ampliación do
perímetro de solo de núcleo rural común de
Pastoriza cara ao Oeste, comprendendo dentro do
seu perímetro ditas parcelas.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.

Ampliar a calificación de solo de núcleo rural
tradicional seguindo a liña do plano, para ter
extensión suficiente para edificar.
1. Reducir o ancho do vial proxectado con 10 m
ata 8m.

6.518

Estímase a alegación

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

2. Clasificar a totalidade do seu terreo como
"residencial unifamiliar exenta".
1.- Estímase a alegación.

6.520

1. Que a delimitación do solo urbano se realice
seguindo unha liña recta marcada polos peches
das parcelas colindantes, permitindo o mesmo
fondo edificable en todas elas.
2. Modificar o ancho da r/Pintor Fierros de 12m a
10m, do mesmo xeito que se propón para a
mesma á altura da piscina municipal.

6.521

Modificar a clasificación urbanística da finca,
atribuíndolle a natureza de solo de núcleo rural,
quedando englobada dentro da delimitación do
mesmo.

2.- En canto o ancho de rúa previsto, e en consonancia co descrito no
artigo 48.5 que require que o planeamento urbanístico deberá fixa-la
altura máxima das edificacións en proporción ó ancho das vías e
espacios libres, de modo que queden garantidas as mellores
condicións posibles de soleamento e ventilación natural das vivendas.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Ademáis de requerir dito ancho para cumprir a normativa vixente de
accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
Por todo o exposto se desestima esta parte da alegación
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
6.522

6.523

6.524

6.525

Ampliar a alegación presentada con rexistro de
entrada 5928, coa finalidade de adxuntar o plano
de situación da finca (que está en Solo Rústico de
Protección de Costas)
Que o vial proxectado ao oeste da súa parcela,
continúe cos 12 m de ancho cos que se inicia, xa
que xa están feitas as cesións ao concello.
A exclusión da totalidade da parcela da D1-AR14, integrándoo dentro da delimitación de solo
urbano consolidado coa ordenanza que se
considere máis conveniente.
1. A ordenanza O-6 non se corresponde coas
licenzas outorgadas para os nove edificios desta
urbanización.
2. Diferenciar a cor do vial interior do resto de
viais, dado o seu carácter privado.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

3. Correxir a aliñación que rodea a unidade 7
(sudeste) que agora limita físicamente co edificio,
cando en realidade este está recudo.

6.526

1.- Clasificar a parcela como solo urbano
consolidado e incluíla na ordenanza O-5-2, de
vivenda unifamiliar exenta en parcela mínima de
600m2.
2.- Que se rebaixe a edificabilidade prevista de
uso comercial.

1.-A parcela cumpre os condicionantes descritos polo artígo 12.b para
o solo urbano non-consolidado, que estará integrado polos terreos nos
que sexan necesarios procesos de urbanización, reforma interior,
renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con
distribución equitativa de beneficios e cargas e por aqueles sobre os
que o planeamento urbanístico prevexa unha ordenación
substancialmente diferente da realmente existente, así como polas
áreas de recente urbanización xurdida á marxe do planeamento.
ESTIMADA PARCIALMENTE
A ordenación que se proxecta no sector difire sustancialmente da
existente na zona e ademáis e necesario dotala de dotacións
urbanísticas nunha zona deficitaria, polo que se desestima esta parte
da alegación.

2.- Establecererase na ficha a obriga de que as plantas baixas dos
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edificios destinados a vivenda plurifamiliar, de destiñen a usos
comerciais a efectos de cumprir o especificado pola lei 13/2010 do
Comercio Interior de Galicia

1.- Revisarase a ordenanza atendendo o contido desta alegación.

6.527

Completar o quinteiro, na zona non edificada,
cunha fronte continuo. Ademais, considérase máis
axeitado a altura máxima de cornixa de 9m, en
vez dos 7 actual.

2.- Esta parte da alegación plantexada incumpre os criterios marcados
polo artígo 46.1 da LOUG en referencia o solo urbano consolidado e
as normas de calidade urbana e en particular o referido a que o
planeamento urbanístico procurará manter a urbana existente, e as
construccións de nova planta, así como a reforma, rehabilitación ou
ampliación das existentes, serán coherentes coa tipoloxía
arquitectónica característica do contorno, en particular en canto á
altura, ó volume e ó fondo edificables.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Polo que se debe manter os 7 metros predominantes no entorno do
grado de ordenanza.
6.528

Eliminar a parcela da D1-AR-17, por estar
incorporada dentro do convenio e a súa execución
vinculada á edificación das parcelas que o
compoñen.
Que se corriza o dato correspondente á terraza
posterior do Edificio nº17 da Avda. Rosalía de
Castro, grafada con VII alturas, cando en
realidade conta con I altura.

Estimáse a alegación

ESTIMADA

Estimáse a alegación

ESTIMADA

6.530

Que nos supostos en que se produza un
significativo cambio de altura entre medianeras,
para evitar o efecto impacto negativo, se prevea
no PXOM que no Proxecto de Construción se
proceda a un escalonamento debidamente
razoado.

Para evitar a aparición de solucións arquitectónicas indesexables ou
indefinicións na ordenación establecida indícase na normativa:-En
edificios en esquina con frontes a rúas de distinta altura permitida,
tomarase en cada rúa a altura establecida nos planos de ordenación e
poderase prolongar a maior altura pola rúa de menor altura nun tramo
equivalente ao fondo máximo edificable.-No caso de quinteiros
compactos adoptarase, a efectos de aplicación das condicións
indicadas anteriormente, un fondo máximo de 16 metros.-Os
paramentos que queden ao descuberto terán un tratamento similar ao
das fachadas.Polo que o que solicita o alegante xa está recollido no
documento.

ESTIMADA

6.531

Modificar a situación do elemento catalogado
08.39 Casa (Avda. Asturias,1), posto que está
situada en rúa José Vicente Pérez Martínez, 1.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

6.529

A alegación plantexada incumpre os criterios marcados polo artígo
46.1 e 104 da LOUG da LOUG en referencia o solo urbano
consolidado e as normas de calidade urbana e en particular o referido
a que o planeamento urbanístico procurará manter a urbana existente,
e as construccións de nova planta, así como a reforma, rehabilitación
ou ampliación das existentes, serán coherentes coa tipoloxía
arquitectónica característica do contorno, en particular en canto á
altura, ó volume e ó fondo edificables.

6.533

Sexa considerado o edificio dos alegantes igual
que os colindantes (planta baixa + 6 alturas).

Ademáis en consonancia co descrito no artigo 48.5 que require que o
planeamento urbanístico deberá fixa-la altura máxima das edificacións
en proporción ó ancho das vías e espacios libres, de modo que queden
garantidas as mellores condicións posibles de soleamento e
ventilación natural das vivendas.

A altura solicitada neste tramo incumpriría tales preceptos, nunha
zona colindante con elementos protexidos, de entrada o casco antigo,
cunhas ruas consolidadas de escasa entidade.

A ordenación plantexada no PXOM favorece a integración no

Página 60 de 91

DESESTIMADA

contorno descrito, e garante os criterios enunciados en ditos artigos
104 e 46.1 da LOUG, polo que se desestima a alegación.

Na travesía Vilaselán-Terra Grande, o edificio
nº2, xa construído, debe ter un fondo edificable de
17 m e non 18.
6.534

6.535

Estímase a alegación.

A aliñación posterior, con frente a un área
dotacional, deixa fóra de ordenanza o baixo
comercial e as terrazas das vivendas da primeira
planta.

A inclusión do edificio "Discoteca Rosalan" no
casco antigo e a prohibición de edificar.

A discoteca indicada encontrase xa no ámbito da Ordenanza 1,
pendente da realización du plan especial de protección e rforma
interior do casco antigo de Ribadeo e será o documento indicado o que
establecerá as condicións urbanísticas da parcela de referencia.

ESTIMADA

ESTIMADA

En consecuencia estímase a alegación.
6.536

6.537

A exclusión do núcleo rural por incumplir a
legalidade.
Decatalogación como elemento protexido dentro
de PXOM do hórreo identificado como 01.30.H,
xa que se atopa nun estado ruinoso e dificilmente
recuperable.
Incluír no sector SUD.R4 o sistema xeral 06-SNP1.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Utilizar como elemento delimitador polo oeste o
regato de escasa entidade existente.
6.538

Na ficha indica "sistemas xerais incluídos" para
referirse ao mesmo, cuestión que non se reflicte
no plano.
Incluír no sector dito sistema xeral e computar a
efectos de edificabilidade.

6.539

Permutar a superficie equivalente á zona sur da
parcela propiedade do alegante pola zona norte da
mesma, con mellor acceso e sen pendente.

A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.
ESTIMADA PARCIALMENTE

O total da parcela da alegación propón unha delimitación que
incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se
inclúe unha parte da mesma axustándose ás determinacións da
lexislación.
Incluír no sector SUD.R3 o sistema xeral 07-SNP1.

6.540

Utilizar como elemento delimitador polo leste o
regato de escasa entidade existente.
Na ficha indica "sistemas xerais incluídos" para
referirse ao mesmo, cuestión que non se reflicte
no plano.
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Estímase a alegación

ESTIMADA

Ao referirse a sistemas xerais incluídos, na ficha
sinala 07-SN-P3, e no plano sinálase 07-SN-P1.
Incluír no sector dito sistema xeral e computar a
efectos de edificabilidade.
Correxir a situación da capela de Remourelle,
posto que pertence ao Barrio Os Dioses de
Remourella, non en A Eirexa, como se indica na
ficha 01.03 do catálogo.
6.541

Na ficha 01.06 do catálogo aparce unha ponte
sobre o río Grande (Portobragán-Remourelle),
tratándose do Rego Lexoso.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Reflectir dúas construccións de tipo "Pontillóns"
para salvar o rego Lexoso.

6.542

Incluír o fronte do solar propiedade da alegante no
ámbito de Solo Urbano Consolidado, aplicándolle
a ordenanza O-5.2, por estar totalmente
urbanizado.
Modificar a delimitación da área de reparto D1AR-12, incluíndo o resto da parcela nunha sola
clase de solo.

Un dos obxectivos do Plan Xeral consiste en ordenar e potenciar o
carácter urbano das zonas centrais e dos bordes das áreas urbanas, así
como de aqueles outros terreos integrados na malla urbana necesitados
de procesos completos de urbanización e reforma interior. Para elo a
ordenación establecida fomenta a transformación destes espazos
adoptando, si procede, tipoloxías de edificación en altura,
características das áreas urbanas y auspiciando a consecución de solo
público destinado a espazos libres, zonas verdes, equipamento público
e infraestruturas viarias, o no seu caso a mellora destas.
DESESTIMADA
A transformación aludida precisa a cesión de terreos, a execución da
urbanización e a equidistribución de cargas e beneficios, por elo
delimitase o polígono que teñe por finalidade o cumprimento
conxunto de tales deberes.

Polo tanto desestimase a alegación.
6.543

Sexan catalogados como elementos a protexer ou
recuperar do PXOM de Ribadeo a fonte sita en "A
Casilla" e o muíño de "Cerrado do Muíño".

Estimase a alegación

ESTIMADA

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.
6.545

Inclusión do solo dentro de Solo de Núcleo Rural
Histórico Tradicional.

DESESTIMADA
A alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios
citados para a zona tradicional do núcleo aínda que cumpre os
requiridos polo citado artigo para o núcleo rural común.

6.546

6.547

Incluír as partes do solo que quedan fóra da AR-8
dentro da mesma.

Calificar como solo de núcleo rural común parte
da parcela propiedade da alegante.

Por todo o exposto, desestímase a alegación.
Incluese parte das parcelas dentor do solo urbano no consolidado AR8.
Polo tanto estimase parcialmente la alegación.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa consolidación, que será deberá ser igual ou superior a un
terzo da súa superficie.

A parcela da alegación incumpre este criterio, polo que se desestima a
alegación.
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ESTIMADA PARCIALMENTE

DESESTIMADA

6.548

6.549

Incluír as parcelas como núcleo rural común.

Considerar como núcleo rural histórico tradicional
e que se amplíe polo sur ata o vial municipal.

Os terreos obxecto de alegación incumplen as condicións establecidas
no art. 13.3 da Lei 9/2002 de 30 de Decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, relativas á
consolidación por edificación, para ser clasificados como solo de
núcleo rural (zona común). Dito artigo especifica que "…deberá
presentar un grao de consolidación (…) igual ou superior a un terzo da
súa superficie".A inclusión dos terreos obxecto de alegación dentro do
ámbito do núcleo rural delimitado polo PXOM, suporía incumplir coa
porcentaxe de consolidación mínima citada, desestimándose, por todo
o exposto, a alegación.

DESESTIMADA

A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.
ESTIMADA PARCIALMENTE

O total da parcela da alegación propón unha delimitación que
incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se
inclúe unha parte da mesma axustándose ás determinacións da
lexislación.
Que se axuste a delimitación do equipamento
deportivo de carácter privado á realidade
parcelaria.

6.550

Que se estableza como uso pormenorizado deste
equipamento deportivo o de campo de golf e de
centro ecuestre, e outros usos compatibles cos
anteriores, citando expresamente o de
establecemento hoteleiro de natureza e/ou
deportivo, como instalación complementaria.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegacion ao incluir a parcela en solo urbano consolidado.

ESTIMADA

Que se remita o desenvolvemento do ámbito de
forma expresa á formulación e aprobación dun
plan especial de dotacións, incluíndo na normativa
do PXOM a ficha correspondente coas
determinacións básicas de ordenación.
Que a D1-AR-14 pase a ser considerado Solo
Urbano Consolidado.
6.551
En caso contrario, que sexa executado por
cooperación.
1-Incrementar o fondo da zona clasificada como
Solo Urbano Consolidado, modificando o
seguinte:

6.555

6.556

-Incluír esta zona do Barrio de A Lodeira dentro
da Ordenanza O-4.

Recortase unha parte da parcela obxecto de alegación, do solo
urbanizable e incluese na ordenanza de vivenda unifamiliar lindante
(O-5,1) regularizando asi o fondo. A outra parte da parcela se
mantense dentro do solo urbanizable.

2-Rebaixar a altura da edificación (B+4)
outorgada á D1-AR-10 na zona situada ao norte
do vial SE-V10.

A ordenacion establecida responde ao obxeto do plan de ordenar os
espazos urbanos integrados na malla urbana adoptando tipoloxia,
alturas, etc

3-Aumentar o fondo dos solares desta zona,
incluída en Solo Urbano Consolidado O-5.1,
posto que se considera escaso.
Grafar unha nova aliñación na parte posterior do
edificio, similar á existente no inmoble
colindante, é dicir, paralela á fachada e a unha
distancia da mesma duns 3,50m (coincidente cos
límites das terrazas posteriores orixinais
existentes).

Polo tanto estimase parcialmente a alegación.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Axustase a aliñacion según o plano a realidade existente.
ESTIMADA PARCIALMENTE
Por lo tanto estimase parcialmente a aliñacion.
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A excepcionalidade indicada no artígo 32.2.e) indicada na LOUG, non
pode ser xustificada en ningún caso pola necesidade de edificar unha
única parcela polo que se desestima a alegación.

Reducir neste punto a franxa de protección de
costas a 100 m.
6.557

Cambiar a calificación da finca, incluíndoa, por
ampliación do solo xa previsto, dentro do SUND
R-1 ou do O-5.2, ou noutro caso se acorde a súa
inclusión dentro do casco urbano de Rinlo.

En canto a clasificacion da parcela como solo urbano, os terreos
interiores aos que se refire a presente alegación, incumpren o
especificado polo artigo 11.1 da LOUG en referencia á clasificación
de solo urbano, en particular o especificado no apartado a) en
referencia á esixencia de clasificar como solo urbano os terreos
incluídos na trama urbana que conten con acceso rodado público e
servizos de abastecemiento de auga, evacuación de augas residuais e
subministro de enerxía eléctrica, proporcionados mediante as
correspondentes redes públicas con características adecuadas para
servir á edificación existente e á permitida polo plan.

DESESTIMADA

E por eso que únicamente se inclúe como urbano a parte frontal da
parcela suficiente para servir a unha edificación.

Por todo o exposto desestímase a alegación.
6.558

Conservar a actual aliñación do Camiño da Pega
respectando o ancho actual da estrada.

Reducese o vial a 8 metros polo tanto estimase a alegación.

ESTIMADA

A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional. O total da parcela da alegación propón unha delimitación
que incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional, co
que tan só se inclúe unha parte da mesma.
6.559

A inclusión de toda a parcela dentro do núcleo
rural de Vilaosende.

ESTIMADA PARCIALMENTE
Así mesmo, tamén incumple os criterios de consolidación do núcleo
rural común, por canto se indica que "deberá presentar un grao de
consolidación (…) igual ou superior a un terzo da súa superficie". A
inclusión dos terreos obxecto de alegación dentro do ámbito de núcleo
rural común delimitado polo PXOM suporía incumprir coa porcentaxe
de consolidación mínima citada.

Por todo o exposto, estímase parcialmente a alegación.
6.561

Clasificar a parcela sinalada como solo residencial
unifamiliar exento. O-5.1.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

A relevancia do vial dentro da estrutura e conexión cos outros viais do
núcleo, aconsella manter o criterio de ampliación do vial existente, se
ben, respetando as aliñacións das edificacións e muros tradicionais de
máis de 50 anos existentes, que caracterizan a tipoloxía e paisaxe rural
do propio asentamento. En consecuencia desestimase a alegación
neste punto.

Replantear a dimensión dos viais en función das
necesidades reais actuais ou futuras.

6.562

Reducir a parcela mínima edificable en caso de
reparcelación a 600m2 ou 700m2, aínda que
implique a reducción da dimensión dos núcleos
sen necesidade da reducción da edificabilidade.
Que se dote de seguridade xurídica ás
explotacións tradicionais.

Para a determinación da superficie mínima de parcela na zona
histórico-tradicional e de expansión dos núcleos rurais, tivéronse en
conta tanto os criterios legais establecidos no Art. 13.3 da LOUGA
relativos á parcela mínima nas zonas tradicionais e de expansión,
como a realidade física dos tamaños medios de parcela no termo
municipal de Ribadeo, que superan os mínimos establecidos na
LOUGA. En consecuencia o PXOM non considera adecuado reducir a
parcela mínima establecida na normativa.

DESESTIMADA

No referente á seguridade xurídica das explotacións tradicionais, non é
obxecto do presente traballo garantila.

Por todo o anteriormente exposto, desestímase a alegación.
6.563

Clasificar a parcela sinalada como solo residencial
unifamiliar exento.
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Estimase a alegación.

ESTIMADA

6.564

Estudar o desprazamento da afectación dos vieiros
de xeito que a nova delimitación non afecte ás
construccións propiedade do alegante.

6.565

Debuxar o río na súa localización real.

6.566

Estudar o desplazamento da afectación do viario
de xeito que a nova delimitación non afecta á
construción.

6.567

Que na parcela indicada se concedan os mesmos
metros urbanizables que tiña anteriormente.

A relevancia do vial dentro da estrutura e conexión cos outros viais do
núcleo, aconsella manter o criterio de ampliación do vial existente, se
ben, respetando as aliñacións das edificacións e muros tradicionais de
máis de 50 anos existentes, que caracterizan a tipoloxía e paisaxe rural
do propio asentamento. En consecuencia desestimase a alegación.
Axustase a delimitacion do rio, porlo tanto estimase a alegación.
A relevancia do vial dentro da estrutura e conexión cos outros viais do
núcleo, aconsella manter o criterio de ampliación do vial existente, se
ben, respetando as aliñacións das edificacións e muros tradicionais de
máis de 50 anos existentes, que caracterizan a tipoloxía e paisaxe rural
do propio asentamento. En consecuencia estímase parcialmente a
alegación.
A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.

DESESTIMADA

ESTIMADA

ESTIMADA PARCIALMENTE

ESTIMADA PARCIALMENTE

O total da parcela da alegación propón unha delimitación que
incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se
inclúe unha parte da mesma axustándose ás determinacións da
lexislación.
6.568

Que a parcela indicada sexa clasificada no seu
fronte como Solo de Núcleo Rural Histórico
Tradicional.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

6.569

Que o vial indicado pase de 12 a 8 metros de
ancho.

A relevancia do vial dentro da estrutura e conexión cos outros viais do
núcleo, aconsella manter o criterio de ampliación do vial existente, se
ben, respetando as aliñacións das edificacións e muros tradicionais de
máis de 50 anos existentes, que caracterizan a tipoloxía e paisaxe rural
do propio asentamento. En consecuencia desestimase a alegación.

DESESTIMADA

Incorporar á ordenación un área de crecemento
residencial no espazo enclavado entre a
delimitación de solo de núcleo rural de A Rochela
e liña FEVE.
Recoller, para esta área, xustificación e previsión
expresa de execución, plazos e condicións.
*Pendente reunión*
Impoñer, á citada área de crecemento urbanístico,
as seguintes condicións:
6.570

- Dar solución, en vial de capacidade suficiente, á
comunicación entre a N-634 e o paso elevado
sobre a liña FEVE de A Rochela.
-Garantir a integración das novas edificacións cos
de A Rochela.

Estímase a parte referente á inclusión no núcleo histórico-tradicional.
ESTIMADA PARCIALMENTE
A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido, non compatibles co estudo de previsións de
crecemento establecidas polo PXOM, polo que se desestima a
alegación neste senso.

-A execución deberá levarse a cabo polo sistema
de compensación.
Correxir a delimitación do solo de núcleo rural
histórico tradicional de A Rochela, eliminado o
quebro existente no seu perímetro norte.
A relevancia do vial dentro da estrutura e conexión cos outros viais do
núcleo, aconsella manter o criterio de ampliación do vial existente, se
ben, respetando as aliñacións das edificacións e muros tradicionais de
máis de 50 anos existentes, que caracterizan a tipoloxía e paisaxe rural
do propio asentamento. En consecuencia desestimase a alegación.
Respectar o carácter tradicional do viario do
núcleo, axustando a ordenación ao vial existente,
sen realizar aumentos de sección no mesmo.
6.571
Modificar a clasificación de solo, colocando a
totalidade da parcela baixo solo de núcleo rural
histórico tradicional.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, a cal non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.

A alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios
citados para a zona tradicional do núcleo, polo que neste senso
desestímase a alegación.
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DESESTIMADA

6.572

Incluír a parcela no ámbito de solo de núcleo rural
común de Maizán.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
6.573

6.575
6.576
6.578

6.579

6.580

6.581

Que o ancho da pista que une a estrada de
Vilaselán co barrio da Torre non supere os 8
metros.
Continuar a liña de delimitación do núcleo rural
de Meirengos na parcela sinalada, para non
perxudicala.
Que o espazo referido pase a ser cualificado com
espazo privado, no canto de público.
Incluír o solo sinalado, correspondente a viais,
como solo de titularidade municipal.
Mover a rúa que se creará na unidade D1-AR-9 o
suficiente para salvar o edificio existente, posto
que doutro xeito, pisará as terrazas existentes e o
edificio proposto montará na edificación
existente.
Incluír a parcela sinalada no plano como Solo de
Núcleo Rural Tradicional.

Incluír a parcela en solo de Núcleo Rural
Tradicional.

Estímase a alegación

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Se estima la alegacion en la medida en que se desplaza la linea de
delimitacion del peri y se elimina la ordenacion pormenorizada.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.
ESTIMADA PARCIALMENTE

O total da parcela da alegación propón unha delimitación que
incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se
inclúe unha parte da mesma axustándose ás determinacións da
lexislación.
6.582
6.583

Incluír a parcela sinalada no plano como Solo de
Núcleo Rural Tradicional.
Modificar o curso do río, posto que foi
canalizado.
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Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

1.- A delimitación do solo urbano consolidado permite dotar as
vivendas, do espacio suficiente para o disfrute actual e permite crear
unha nova fachada cara o medio rural evitando a aparición de traseiras
indesexables, polo que se desestima esta parte da alegación.
2.- En canto a ordenanza O-9, estableceuse polo informe perceptivo da
dirección xeral de patrimonio cultural.
3, 4 e 7.- En aplicación do esixido polo Art. 52.3 da LOUG, o plan
xeral deberá garantir a coherencia interna das determinacións
urbanísticas, a viabilidade técnica e económica da ordenación
proposta, o equilibrio de beneficios e cargas derivados do plan entre as
distintas áreas de reparto, a proporcionalidade entre o volume
edificable e os espazos libres públicos de cada ámbito de ordenación e
a participación da comunidade nas plusvalías xeradas en cada área de
reparto.
En aplicación do esixido polo Art. 52.3 da LOUG, o presente PXOM,
dentro do mercado inmobiliario do municipio de Ribadeo, xustifica e
demostra a coherencia interna das determinacións, a viabilidade da
solución proposta e o equilibrio entre cada un dos sectores.
Para iso analízase, dentro de cada área de reparto, cal é a relación de
beneficios e cargas da mesma, justificando neste punto a viabilidade
económica e a resultas deste cálculo a proporción e o equilibrio entre
cada unha delas.

1.- Excluír as hortas das casas da rúa Deputación
da D1-AR.12.
2.- Aplicar en toda a rúa Deputación a O-2.2, por
non existir base legar para aplicar a O-9.1.
3.- Mellorar o aproveitamento tipo e os tempos de
execución da AR en función das enormes cargas
que soporta.

6.584

4.- Excluír os terreos do Noroeste e dividir a Área
en dúas coas súas respectivas fichas.
5.- Repartir por igual as cargas da estrada
proxectada ao leste da AR.12, entre a área e os
propietarios dos terreos contiguos a dita rúa polo
leste.
6.- Definir adecuadamente a tipoloxía edificatoria
para a área de reparto con obxecto de que sexa
favorecedora para a mellor xestión.
7.- Unificar os criterios e aplicalos por igual en
toda a área de reparto.

Segundo o disposto no RDL 2/2008 no seu artigo 24, para realizar
valoracións neste tipo de solo, empregouse o método residual estático
establecido segundo a expresión establecida polo Real Decreto
1492/2011 de 24 de Outubro, polo que se aproba o Regulamento de
Valoracións da Lei do Solo.
Para iso, nunha primeira aproximación, definiuse a ordenación
urbanística de cada área de reparto, en función da súa localización,
contorno, e cunha relación de espazo libre e espazo edificado
proporcionado.
En segundo lugar, partindo dos distintos aproveitamentos lucrativos e
custos de urbanización resultado da ordenación establecida a cada área
de reparto, conséguese polo método comentado na Lei do solo e no
seu Regulamento.
En terceiro lugar, analízanse os custos de reposición, demolición,
posibles indemnizacións, sistemas xerais, de cada área de reparto para,
naqueles casos deficitarios aumentar o aproveitamento materializable
co fin de xustificar en primeiro lugar o equilibrio de beneficios e
cargas de cada área de reparto e en segundo lugar a proporción entre
elas esixido polo Art. 52.3 da LOUG, o resultado de tales operacións,
e o equilibrio indicado xustifícase na memoria do PXOM.
En canto o aproveitamento tipo establecido, o alegante confunde
termos xa que intenta comparalo coa edificabilidade prevista para o
distrito, xa que comprobamos que a edificablidade do sector e
superior, todo o contrario do que se argumenta.
Ademáis non se realiza xustificación algunha para valorar si a
edificabilidade asignada a estima correcta ou non.
O plan xeral si realiza dita xustificación, tal e como se comentou
anteriormente xustificando un marxe bruto estimado dun 28,6354%.
Ademáis, o aproveitamento tipo establecido, tal e como se indica na
memoria do pxom poderá ser modificado, de maneira xustificada pola
modificación dos coeficientes establecidos no plan ou polas diferentes
condicións volumétricas e de uso que establezan na ordenación do
sector.
A posibilidade de subdividir o sector a marcará o futuro P.E.R.I., tal e
como permite a LOUG.
En canto os prazos previstos revísase este punto da alegación en
consonancia cos criteriosdo plan para a posta no mercado, de todo o
solo dispoñible para dar resposta a demanda.
En canto a edificabilidade asignada contestóuse sobradamente
anteriormente, xa que o aumento de edificabilidade solicitada
desvirtuaría o equilibrio comentado e intensificaría en exceso a
densidade de edificación en un área de reparto en un entorno de
transición entre a edificación en altura e a vivenda unifamiliar, polo
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ESTIMADA PARCIALMENTE

que se desestima esta parte da alegación.
Por todo o exposto desestímase esta parte da alegación.

O equilibrio de cargas e beneficios debe facerse en proporción os
gastos deducidos da execución do sector e as edificabilidades que
permite materializar o plan, que ademáis neste caso son superiores as
áreas de reparto colindantes.
Estos valores non teñen relación algunha coas distintas superficies de
dotacións locais ou xerais a que obriga o plan.
O alegante non realiza mención ningunha a este aspecto si non
únicamente as superficies de cesión de dotacións públicas.
Cesións, que en todas as áreas de reparto son superiores as marcadas
pola Loug, tendo en conta as cercanías o centro urbano, con máis
cesións ou as distintas tipoloxías, xa que nas zonas de vivenda
colectiva e moito máis doado, urbanísticamente, conseguir cesións de
espacios públicos.
5.- Se revisa a delimitación atendento o contido desta observación.
6.- O plan Xeral determina que a tipoloxía sexa edificación colectiva
en quinteiro pechado e bloque exento, sin marcar porcentaxes, xa que
a ordenación da zona remítese a un futuro plan especial de reforma
interior, polo que xa esta atendido o que pretende o alegante.

Por todo o exposto estímase parcialmente a alegación.

6.585

6.586

Eliminar parte das parcelas de núcleo rural
común.
Darlle un ancho de 8 metros, ou incluso menos, ao
vial de Os Galos, modificando lixeiramente o seu
trazado para non deixar 9 vivendas fóra de
ordenación.

A exclusión da parcela sinalada rompería a configuración e
desenvolvemento homoxéneo de usos e tipoloxías características do
núcleo rural, polo que se desestima a alegación nunha parte das
parcelas alegadas, excluíndose do núcleo a parte que é posible.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Reducese o vial a 8 metros estimandose parcialmente a alegacion.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Estudar cambiar a ordenaza por outra (O-4, por
exemplo), que non esixa retranqueos á aliñación
frontal.

6.587

6.588
6.589

6.590

Que a parcela sexa sinalada como núcleo rural.

A exclusión da parcela de solo de núcleo rural.
Incluír a parcela como solo de Núcleo Rural
Común.
1.-Proxectar o vial lonxitudinal con 12 metros de
ancho, incluíndo toda súa superfice dentro do
ámbito de D1-AR-20, excepto a franxa situada no
frente dos muros das vivendas.2.-Adosar a marxe
sur dese vial aos muos de peche existentes das
vivendas e talleres situados ao leste da área, e do
solar "Castillo de San Damián", situado ao
oeste.3.-Incorporar á Área de Reparto D1-AR-20
a parcela A situada ao oeste da área e a parcela
non edificada situada no extremo leste.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

1.-Estimase esta parte da alegación.2.-Estimase esta parte da
alegación.3.-A parcela ten frente a vial publico polo tanto desestimase
a alegación.

ESTIMADA PARCIALMENTE
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6.591
6.592
6.593
6.594
6.595

Que se amplíe a 50 m o núcleo rural tradicional.
Incluír a finca dentro da delimitación de Núcleo
Rural Tradicional.
Incluír a finca dentro da delimitación de Núcleo
Rural Común.
A calificación de Solo de Núcleo Rural para toda
a superfice da parcela 41 polígono 4 sita en A
Devesa.
Incluír a parcela na zona de núcleo rural común.
Clasificar as fincas como Solo Urbano Ordenanza
O.5.2, incluíndoas dentro da malla urbana.

6.596

6.597

Que os viais Río Amalló e Diagonal a Río Amalló
se retranqueen.
Que a parcela indicada pase a formar parte de solo
de núcleo rural común.

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

O solo atópase clasificado como Solo Rústico de Protección de
Espazos Naturais.

O PXOM debe clasificar o solo rústico atendendo aos criterios
establecidos polo art. 32 da LOUGA.

6.598

Poder levar a cabo a construción dunha vivenda
na parcela sinalada.

En particular para este solo, en relación co especificado polo apartado
2.f do referido artigo, constituirán o solo rústico de protección de
espazos naturais, os terreos sometidos a algún réxime de protección
por aplicación da Lei 9/2001, de conservación da natureza, ou da
lexislación reguladora dos espazos naturais, a flora e a fauna.

DESESTIMADA

Igualmente terán dita consideración os terreos que os instrumentos de
ordenación do territorio, as normas provinciais de planeamento ou o
planeamento urbanístico consideren necesario protexer polos seus
valores naturais, ambientais, científicos ou recreativos.

Os terreos, obxecto da presente alegación atópanse incorporados
dentro dos espazos da Rede Natura 2000, polo que se desestima a
alegación.
1, 2 e 3.- O equilibrio de cargas e beneficios debe facerse en
proporción os gastos deducidos da execución do sector e as
edificabilidades que permite materializar o plan, que ademáis neste
caso son superiores as áreas de reparto colindantes.
Estos valores non teñen relación algunha coas distintas superficies de
dotacións locais ou xerais a que obriga o plan.
O alegante non realiza mención ningunha a este aspecto si non
únicamente as superficies de cesión de dotacións públicas.

1.-D1-AR9.
2.-Desproporción entre equilibrios e cargas.
3.-Menor edificabilidad que otras áreas de reparto.

En canto a edificabilidade asignada, o PXOM analizou cada ámbito de
solo urbano non consolidado, para xustificar en primeiro lugar o
equilibrio de beneficios e cargas de cada área de reparto e en segundo
lugar a proporción entre elas esixido polo Art. 52.3 da LOUG.

4.- Numero de plantas.
6.599

ESTIMADA PARCIALMENTE

5.- Proposta.

Anular a actual delimitación e ordenación da D1AR-9, e a substitúa por unha ordenación cunha
edificabilidade de 1,17 m2/m2 ou
subsidiariamente 1,14 m2/m2.

Para dita xustificación, e segundo o disposto no RDL 2/2008 no seu
artigo 24, para realizar valoracións neste tipo de solo, empregouse o
método residual estático establecido segundo a expresión establecida
polo Real Decreto 1492/2011 de 24 de Outubro, polo que se aproba o
Regulamento de Valoracións da Lei do Solo.

Partindo de ditos principios, naqueles casos deficitarios auméntase o
aproveitamento materializable e, en caso contrario auméntanse as
cargas, tendo en conta en todo caso os criterios técnicos na
planificación da futura ordenación e a necesidade da proxectar unha
ordenación adaptada o entorno no que se ubica.
Recordemos adamáis que o alegante compara únicamento os datos
totais entre as tres áreas de reparto e non as distintas tipoloxías
existentes en cada unha de elas e que dan lugar a valores de beneficios
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moi distintos, como por exemplo o porcentaxe de vivenda protexida
de cada sector.
Tampouco analiza ningunha carga si non únicamente os metros
cuadrados de cesión, que pouco ou nada ten que ver.
E e o equilibrio introducido na memoria do PXOM, el que si realiza a
xustificación que parece non localizar o alegante.
O aumento de edificabilidade solicitada en consecuencia modifica o
equilibrio comentado intensificando a densidade de edificación polo
que para estimar a demanda debe revisarse dito equilibrio entre todas
elas, de maneira xustificada, non únicamente por comparación dos
datos globais de edificabilidade ou metros cuadrados de cesión, únicos
argumentos esgrimidos polo alegante.

4.- Neste punto parece o alegante solicitar novamente por
comparación un número de plantas maior das catro establecidas.
Debemos recordar que a ordenación proxectada debe adaptarse o
ambiente no que se atopa, nun sector interior que colindante co casco
antiguo e con edificacions de 3 alturas.
Nembargantes modifícase a ordenación establecida aumentando
nalgún punto o número máximo de plantas para adaptarse a
volumetría permitida na nova ficha do sector.
5.- En canto a proposta incluída na alegación estímase parcialmente, o
adoptar os mismos criterios de tipoloxías realizados para ordenar as
áreas de reparto aludidas na alegación.
Desta maneira, realízase un novo reaxuste no equilibrio de cargas e
beneficios anteriormente comentado, sendo necesario para conseguilo,
aumentar a edificabilidade permitida o sector que nos ocupa.

Por todo o exposto estímase parcialmente a alegación.
Eliminar os terreos propiedade dos alegantes da
zona ordenada como SRPAg (Solo Rústco de
Protección de Augas).
6.600

6.601

Eliminar a ordenación SRPC (Solo Rústico de
Protección de Espacios Naturais) e contemplar
para o solo propiedade dos alegantes as
prescripcións convidas no seu día co Concello de
Ribadeo, e que deronlugar ao sector SUD-I4 de
solo urbanizable de carácter industrial.
Excluír da Área de Reparto D1-AR-2 o frente do
solar, situado na Avenida de América, e o resto de
solares grafados na alegación.
Manter a edificabilidade outorgada no anterior
documento de Aprobación Inicial de 2008 (e
anteriores documentos do planeamento
municipal), de 1,21 m2/m2, cun aproveitamento
tipo de 1,18 UA/m2, na área de reparto D1-AR-2.
Aplicar a Ordenanza O-5.1 á zona considerada
como Solo Urbano Consolidado.

A clasificación de solo do PXOM realizase en base ao “estudo do
medio rural” que define as distintas categorías de solo en función dos
distintos usos e a lexislación vixente.
DESESTIMADA

Polo tanto desestimase a alegación.

Os terreos obxeto da presente alegación encontranse enclavados nun
ambito no que son necesarios os procesos de urbanización, reforma
interior, renovación urbana e obtención de dotacións urbanísticas con
distribución equitativa de beneficios e cargas con apertura de novos
viais que permitan unha ordenación e aproveitamento racional do
territorio.
Por todo o exposto desestímase a alegación.

A zona leste, clasificala como Solo Urbano
Consolidado, Ordenanza O-6, residencial en
bloque exento, polas dimensións do seu frente e
por ser a ordenaza que propón o propio Plan na
ficha da área de reparto D1-AR-2.
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DESESTIMADA

Os terreos obxeto de alegación cumpren o especificado polo artigo
12.b), do solo urbano non consolidado, en referencia o solo urbano
non consolidado, en particular o referido a aqueles terreos nos que
sexan necesarios procesos de urbanización, reforma interior,
renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con
distribución equitativa de beneficios e cargas, por aqueles sobre os que
o planeamento urbanístico prevexa unha ordenación substancialmente
diferente da realmente existente.

Por todo o exposto desestímase esta parte da alegación.

Excluír da Área ed Reparto D1-AR-2 o frente do
solar, situado na Avenida de América, e o resto de
solares grafados na alegación.

6.602

Manter a edificabilidade outorgada no anterior
documento de Aprobación Inicial de 2008 (e
anteriores documentos do planeamento
municipal), de 1,21 m2/m2, cun aproveitamento
tipo de 1,18 UA/m2, na área de reparto D1-AR-2.
Aplicar a Ordenanza O-5.1 á zona considerada
como Solo Urbano Consolidado.
A zona leste, clasificala como Solo Urbano
Consolidado, Ordenanza O-6, residencial en
bloque exento, polas dimensións do seu frente e
por ser a ordenaza que propón o propio Plan na
ficha da área de reparto D1-AR-2.

En canto a edificabilidade asignada, o PXOM analizou cada ámbito de
solo urbano non consolidado, para xustificar en primeiro lugar o
equilibrio de beneficios e cargas de cada área de reparto e en segundo
lugar a proporción entre elas esixido polo Art. 52.3 da LOUG.

Para dita xustificación, e segundo o disposto no RDL 2/2008 no seu
artigo 24, para realizar valoracións neste tipo de solo, empregouse o
método residual estático establecido segundo a expresión establecida
polo Real Decreto 1492/2011 de 24 de Outubro, polo que se aproba o
Regulamento de Valoracións da Lei do Solo.

DESESTIMADA

Partindo de ditos principios, naqueles casos deficitarios auméntase o
aproveitamento materializable e, en caso contrario auméntanse as
cargas, tendo en conta en todo caso os criterios técnicos na
planificación da futura ordenación e a necesidade da proxectar unha
ordenación adaptada o entorno no que se ubica.

O aumento de edificabilidade solicitada en consecuencia desvirtuaría
o equilibrio comentado e intensificaría en exceso a densidade de
edificación en un área de reparto en un entorno de transición entre a
edificación en altura e a vivenda unifamiliar, polo que se desestima
esta parte da alegación.

Por todo o exposto desestímase a alegación.
6.603
6.604

6.605

Que se teña en conta o a serventía de 2,30 a cal
non ven sinalada nos derradeiros planos.
Que parte de la parcela se clasifique como Solo de
Núcleo Rural, xa que a entrada ven reflectida nas
escrituras.

Que se considere a parcela pertencente a núcleo
rural histórico-tradicional.Recoñecer o carácter
tradicional da edificación.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional. O total da parcela da alegación propón unha delimitación
que incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se
inclúe unha parte da mesma axustándose ás determinacións da
lexislación.Estímase a parte na que se recoñece o carácter tradicional
da vivenda existente.

ESTIMADA PARCIALMENTE
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Estímase no sentido de que parte da parcela se inclúe como Solo
Rústico de Protección, sendo neste caso S.R.P.Ag.

En aplicación do Art. 32.2º.b.-) da Lei 9/2002 de 30 de Decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o Solo
Rústico de Protección de Augas está constituído polas zonas de
protección que a tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico e de ordenación do territorio, que se estenderán, como
mínimo, á zona de policía definida no Art. 6º.b.-) RDL 1/2001.

6.606

Que a finca figure como S.R.P.A.

De conformidade coas disposicións contidas no Real Decreto
lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Augas e o regulamento que a desenvolve (R.D.
849/1986 de 11 de abril). As marxes dos cauces, están suxeitas en toda
a súa extensión lonxitudinal a unha zona de Servidume de 5 metros de
anchura para uso público e a unha zona de Policía de 100 metros de
anchura, na que se condiciona o uso do solo e as actividades que se
desenvolvan.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Por todo o exposto anteriormente a parte da parcela afectada polo
curso do río clasifícase como solo rústico de especial protección de
augas
6.607

Calificar como Solo Urbano Consolidado, coa
Ordenanza 5.2 (Residencial Unifamiliar Exenta),
a parte da parcela que se reflicte no plano según a
alegación proposta.
Incluír a parte da parcela en en Núcleo Rural
Común.

6.608

ESTIMADA

Estímase no sentido de que parte da parcela non incluída dentro da
delimitación de Núcleo Rural pasou a ser considerada Núcleo Rural
Común.
ESTIMADA PARCIALMENTE

Que o tendido eléctrico, de carácter
supramunicipal, pase a ser infraestrutura
municipal.

Non é obxecto do presente traballo o cambio de titularidade dunha
infraestrutura pública.
Non é obxecto do presente traballo a delimitación de infraestructuras
interiores en parcelas particulares, debendo desenvolverse esto
mediante outra figura de planeamento.

Actualizar a cartografía do Plan, recollendo
adecuadamente as vías interiores existentes na
parcela, e recoñecéndoas como elementos da
mesma.
Modificar a clasificación de solo, con arranxo ao
seguinte:

6.609

Estimase a alegacion.

-Colocar a totalidade do frente da parcela a vía
local norte baixo Solo de Núcleo Rural Histórico
Tradicional, con fondo ata a vía interior.
-Extender a clasificaicón de Solode Núcleo Rural
Común existente ao longo do frente con vía local
sur, ata acadar a franxxa de Solo Rústico de
Protección de Espazos Naturais que acompaña ao
cauce de auga que pecha a parcela polo oeste.
Substituír en toda a interior oeste da parcela a
actual clasificación de Solo Rústico de Protección
Especial Agropecuaria pola de Solo Rústico de
Protección Ordinaria.

En canto os cambios de clasificación de solo de núcleo rural, estímase
a alegación, adaptanto o núcleo a parcela indicada e o frente existente.

En canto a clasificación do solo posterior como RPA, os solos
clasifícanse tamén en función da súa aptitude para o cultivo e en
función das posibles restricións de cada un deles. Os criterios para a
identificación das clases agrolóxicas correspóndese coas
características de tipos de usos, pendente, profundidade, perigo de
inundación, drenaxe, clima estatus de nutrientes do terreo.
DESESTIMADA
Con isto, valórase a capacidade agrolóxica de cada solo mediante un
sistema orixinal do servizo estadounidense de conservación de chans
(U.S.D.A.) que os clasifica en oito clases nas que a selección de
cultivos e sistemas agrícolas está máis ou menos restrinxida.
Considérase como cultivable aqueles solos pertencentes a clases 1, 2,
3 e 4 mentres que as clases 5, 6 e 7 corresponden a solos non aptos
para o cultivo e a clase 8 representa o solo improdutivo.
Os datos obtéñense do Mapa de Clases Agrolóxicas, escala 1:50.000,
elaborado polo Ministerio de Agricultura.
Este mapa inclúe a zona obxeto da alegación como clase agrolóxica
tipo 2, polo que debe ser clasificado como SRPA tal e como esixe o
artigo 32.2.a da LOUG.
Por todo o exposto estímase parcialmente a alegación.
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6.611

Ampliación do Núcleo Rural Histórico
Tradicional de Outeiro, para recoller a finca
proposta.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
6.612

Calificar como Solo Urbano Consolidado afectado
pola Ordenanza 7: Uso Terciario, a totalidade da
parcela.

6.613

Que pase a finca a Ordenanza O-4 en
compensación por ceder a parte da finca afectada
pola rúa.

Estimase a alegacion.

ESTIMADA

A ordenanza O-5 modificase e permitese adosar con proxecto
conxunto e con frente a vial público para cada adosado. Computara a
parcela bruta.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Polo tanto estimase parcialmente a alegación.
6.614
6.615

A inclusión da parcela dentro de Núcleo Rural
Común.
A inclusión da parcela dentro de Núcleo Rural
Común.
Excluír da área de reparto D1-AR-2 o frente do
solar.
Manter a edificabilidde outorgada no anterior
documento de Aprobación inicail de 2008 (1,21
m2/m2), con aproveitamento tipo de 1,18 UA/m2,
na área de reparto D1-AR-2.

6.616

Aplicar a Ordenanza O-5.1 á zona Oeste, para
deixar dentro de ordenación as edificacións
existentes e que non supoñan unha carga excesiva
para o desenvolvemento da área de reparto, e
considerala Solo Urbano Consolidado.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Os terreos obxeto da presente alegación encontranse enclavados nun
ambito no que son necesarios os procesos de urbanización, reforma
interior, renovación urbana e obtención de dotacións urbanísticas con
distribución equitativa de beneficios e cargas con apertura de novos
viais que permitan unha ordenación e aproveitamento racional do
territorio.

DESESTIMADA

Por todo o exposto desestímase a alegación.

Clasificar a zona leste como solo urbano
consolidado, ordenanza O-6, residencial en bloque
exento, polas dimensións do seu frente e por ser a
ordenanza que propón o propio Plan na ficha da
área de reparto D1-AR-2.
En aplicación do Art. 32.2º.b.-) da Lei 9/2002 de 30 de Decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o Solo
Rústico de Protección de Augas está constituído polas zonas de
protección que a tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico e de ordenación do territorio, que se estenderán, como
mínimo, á zona de policía definida no Art. 6º.b.-) RDL 1/2001.

6.617

Incluír a parcela no ámbito do Solo de Núcleo
Rural Común do núcleo de Carreira Blanca, na
parroquia de Vilaframil.

De conformidade coas disposicións contidas no Real Decreto
lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Augas e o regulamento que a desenvolve (R.D.
849/1986 de 11 de abril). As marxes dos cauces, están suxeitas en toda
a súa extensión lonxitudinal a unha zona de Servidume de 5 metros de
anchura para uso público e a unha zona de Policía de 100 metros de
anchura, na que se condiciona o uso do solo e as actividades que se
desenvolvan.

Por todo o exposto anteriormente desestímase a alegación.
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DESESTIMADA

6.618

Aceptar a nova delimitación proposta, calificando
o solar e o seu ámbito como Solo Urbano Non
Consolidado, recuperando a Área de Reparto
proposta en 2008.Manter a edificabilidade
outorgada en 2008, de 1,25 m2/m2, con
aproveitamento tipo de 1,18 UA/m2.Firmar un
convenio cos propietarios dese ámbito para
garantir a urbanización do vial SE-V3, nos plazos
previstos noutros Convenios firmados entre o
Concello de Ribadeo e os propietarios.

1.- Incluese a parcela dentro dun solo urbano non consolidado, polo
tanto estimase parcialmente a alegacion.2.- En canto a edificabilidade
asignada, o PXOM analizou cada ámbito de solo urbano non
consolidado, para xustificar en primeiro lugar o equilibrio de
beneficios e cargas de cada área de reparto e en segundo lugar a
proporción entre elas esixido polo Art. 52.3 da LOUG.Para dita
xustificación, e segundo o disposto no RDL 2/2008 no seu artigo 24,
para realizar valoracións neste tipo de solo, empregouse o método
residual estático establecido segundo a expresión establecida polo
Real Decreto 1492/2011 de 24 de Outubro, polo que se aproba o
Regulamento de Valoracións da Lei do Solo.Partindo de ditos
principios, naqueles casos deficitarios auméntase o aproveitamento
materializable e, en caso contrario auméntanse as cargas, tendo en
conta en todo caso os criterios técnicos na planificación da futura
ordenación e a necesidade da proxectar unha ordenación adaptada o
entorno no que se ubica.O aumento de edificabilidade solicitada en
consecuencia desvirtuaría o equilibrio comentado e intensificaría en
exceso a densidade de edificación en un área de reparto en un entorno
de transición entre a edificación en altura e a vivenda unifamiliar, polo
que se desestima esta parte da alegación.3.- En canto a solicitude de
convenio, non depende deste equipo redactor.

ESTIMADA PARCIALMENTE

1.- Incluese a parcela dentro dun solo urbano non consolidado, polo
tanto estimase parcialmente a alegacion.

2.- En canto a edificabilidade asignada, o PXOM analizou cada
ámbito de solo urbano non consolidado, para xustificar en primeiro
lugar o equilibrio de beneficios e cargas de cada área de reparto e en
segundo lugar a proporción entre elas esixido polo Art. 52.3 da
LOUG.
Aceptar a nova delimitación proposta, calificando
o solar e o seu ámbito como Solo Urbano Non
Consolidado, recuperando a Área de Reparto
proposta en 2008.

6.619

Manter a edificabilidade outorgada en 2008, de
1,25 m2/m2, con aproveitamento tipo de 1,18
UA/m2.
Firmar un convenio cos propietarios dese ámbito
para garantir a urbanización do vial SE-V3, nos
plazos previstos noutros Convenios firmados entre
o Concello de Ribadeo e os propietarios.

Para dita xustificación, e segundo o disposto no RDL 2/2008 no seu
artigo 24, para realizar valoracións neste tipo de solo, empregouse o
método residual estático establecido segundo a expresión establecida
polo Real Decreto 1492/2011 de 24 de Outubro, polo que se aproba o
Regulamento de Valoracións da Lei do Solo.
ESTIMADA PARCIALMENTE
Partindo de ditos principios, naqueles casos deficitarios auméntase o
aproveitamento materializable e, en caso contrario auméntanse as
cargas, tendo en conta en todo caso os criterios técnicos na
planificación da futura ordenación e a necesidade da proxectar unha
ordenación adaptada o entorno no que se ubica.

O aumento de edificabilidade solicitada en consecuencia desvirtuaría
o equilibrio comentado e intensificaría en exceso a densidade de
edificación en un área de reparto en un entorno de transición entre a
edificación en altura e a vivenda unifamiliar, polo que se desestima
esta parte da alegación.
3.- En canto a solicitude de convenio, non depende deste equipo
redactor.
6.620

Na finca marcada como Patrimonio da Igrexa,
deixala libre e sen ningún tio de cargas ou
penalización.

Os terreos a que se refire a alegación atópanse en contornos de
protección de bens inventariados que deben conservar o seu carácter
rústico para non deturpar a súa relación co territorio segundo se
recolle no informe emitido Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
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DESESTIMADA

1.- Incluese a parcela dentro dun solo urbano non consolidado, polo
tanto estimase parcialmente a alegacion.

2.- En canto a edificabilidade asignada, o PXOM analizou cada
ámbito de solo urbano non consolidado, para xustificar en primeiro
lugar o equilibrio de beneficios e cargas de cada área de reparto e en
segundo lugar a proporción entre elas esixido polo Art. 52.3 da
LOUG.
Aceptar a nova delimitación proposta, calificando
o solar e o seu ámbito como Solo Urbano Non
Consolidado, recuperando a Área de Reparto
proposta en 2008.

6.621

Manter a edificabilidade outorgada en 2008, de
1,25 m2/m2, con aproveitamento tipo de 1,18
UA/m2.
Firmar un convenio cos propietarios dese ámbito
para garantir a urbanización do vial SE-V3, nos
plazos previstos noutros Convenios firmados entre
o Concello de Ribadeo e os propietarios.

Para dita xustificación, e segundo o disposto no RDL 2/2008 no seu
artigo 24, para realizar valoracións neste tipo de solo, empregouse o
método residual estático establecido segundo a expresión establecida
polo Real Decreto 1492/2011 de 24 de Outubro, polo que se aproba o
Regulamento de Valoracións da Lei do Solo.
ESTIMADA PARCIALMENTE
Partindo de ditos principios, naqueles casos deficitarios auméntase o
aproveitamento materializable e, en caso contrario auméntanse as
cargas, tendo en conta en todo caso os criterios técnicos na
planificación da futura ordenación e a necesidade da proxectar unha
ordenación adaptada o entorno no que se ubica.

O aumento de edificabilidade solicitada en consecuencia desvirtuaría
o equilibrio comentado e intensificaría en exceso a densidade de
edificación en un área de reparto en un entorno de transición entre a
edificación en altura e a vivenda unifamiliar, polo que se desestima
esta parte da alegación.
3.- En canto a solicitude de convenio, non depende deste equipo
redactor.
6.622

Ampliar a estrada que pasa por Meirengos cara á
marxe dereita, xa que non hai edificacións, ou que
pase a ser de 10 metros.

Estimase a alegacion.

ESTIMADA

A clasificación de solo do PXOM realizase en base ao “estudo do
medio rural” que define as distintas categorías de solo en función dos
distintos usos e a lexislación vixente.

6.623

Que a parcela se recolla como núcleo rural
común, no canto de S.R.P.A.

Por outra parte, os terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos
criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en particular no
especificado para a súa delimitación, que deberá de facerse en función
das previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
O PXOM debe clasificar o solo rústico atendendo aos criterios
establecidos polo art. 32 da LOUG.

6.624

6.625

6.626

6.627

Calificar como Solo de Núcleo Rural Común a
totalidade da parcela que queda, sen incluír os
terreos afectados polo Solo Rústico de Protección
de Infraestruturas.

Que as parcelas das que é propietaria a alegante se
sinalen como urbanas e urbanizables dado que dan
frente a dous viais, contan con tódolos servizos e
están pegadas ao núcleo urbano.
Incluír a parcela dentro de núcleo tradicional ou
de expansión.
Que se prevea a posibilidade de construír vivenda
colectiva en bloque exento de B+2 ou B+3 xunto
coa vivenda unifamiliar na área de reparto D1AR-5.

En particular para este solo, en relación co especificado polo apartado
2.c do referido artigo, constituirán o solo rústico de protección de
infraestruturas, constituído polos terreos rústicos destinados á
localización de infraestruturas e as súas zonas de afección non
susceptibles de transformación.
Polo tanto, ao atopar esta situación nos referidos terreo, desestimase a
presente alegación.
Os terreos a que se refire a alegación atópanse en contornos de
protección de bens inventariados que deben conservar o seu carácter
rústico para non deturpar a súa relación co territorio segundo se
recolle no informe emitido Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

DESESTIMADA

DESESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

O ambito obxeto da alegacion clasificarase como solo urbano
consolidado con ordenanza O-5 por encontrarse rodeado de vivienda
unifamiliar.

DESESTIMADA

Porlo tanto desestimase a alegación.
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6.628

Inclusión da parcela dentro do Núcleo Rural de
Celeirós.

6.629

Calificar a finca como solo de núcleo rural
común.

6.630

Clasificar o núcleo rural de A Xunqueira como
Solo de Núcleo Rural Complexo: a zona
tradicional como Solo de Núcleo Rural
Tradicional e a zona de construcións non
tradicionais como Solo de Núcleo Rural Común.

6.631

Que ao edificio citado se lle outorguen 4 alturas e
se achaflane a súa esquina.

A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.
ESTIMADA PARCIALMENTE

O total da parcela da alegación propón unha delimitación que
incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se
inclúe unha parte da mesma axustándose ás determinacións da
lexislación.
A finca indicada encontrase xa no documento exposto o público
dentro do solo de núcleo rural, polo que se estima a alegación.
Estímase parcialmente no sentido en que se recollen parte das parcelas
propostas como Solo de Núcleo Rural Tradicional.

ESTIMADA PARCIALMENTE
No referido á zona suxerida como Núcleo Rural Común, a
clasificación de solo realizase en base ao “estudo do medio rural” que
define as distintas categorías de solo en función dos distintos usos e a
lexislación vixente, polo que neste punto se desestima a alegación.
O plan xeral debe manter a ordenacion de acordo co existente que
neste caso son 7 plantas. Polo tanto desestimase a alegacion.

6.632

Incluír parcialmente a parcela dentro do Solo de
Núcleo Rural Común.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa consolidación, que será deberá ser igual ou superior a un
terzo da súa superficie.A parcela da alegación incumpre este criterio,
polo que se desestima a alegación.

6.633

Aumentar a parcela cualificada como Núcleo
Rural Histórico-Tradicional ata os 2000 m2 no
seu conxunto.

Estímase a alegación.

6.634

Que toda a finca teña a cualificación de solo
urbano consolidado ou ben, no seu caso, que a
superficie que quede incluída no D1-AR-12 non
exceda do 20% da superficie total da finca.

6.636

6.637

6.638

Reducir a anchura da rúa a 6 metros.
Que o vial deseñado para conectar a C/ Julio
Lazúrtegui co Vial Principal interior da Área D1AR-9 se proxecte perpendicular á citada rúa
Lazúrtegui, mellorando a amplitude do patio de
quinteiro.

DESESTIMADA

DESESTIMADA

ESTIMADA

Os terreos obxeto da presente alegacion inclumple o especificado no
articulo 12 b.
xa que son necesarios procesos de urbanización, reforma interior,
renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con
distribución equitativa de beneficios e cargas.

DESESTIMADA

Polo tanto desestimase a alegacion.
Estimase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Que o patio de quinteiro xerado detrás da
aliñación de Rúa de Casa do Pobo se ensanche, e
que non inclúa na área a zona das parcelas
alongadas destindas a patios, hortas ou xardín das
súas vivendas, para o cal será preciso modificar a
delimitación da área de reparto, según se propón.

Que apareza reflectido un novo núcleo, coas
edificacións sinaladas.

ESTIMADA

Os terreos incumplen as condicións citadas no artigo 13.1 da LOUG,
relativas á constitución de núcleos rurais, en particular no que se refire
á súa singulariedade, identificación e diferenciación administrativa,
ademáis do número de edificacións e área de influencia en plans
anteriores.

DESESTIMADA

A alegación propón unha delimitación que incumple os criterios
citados, polo que se desestima a alegación.
Modificar a delimitación que separa as áreas de
reparto D1-AR-9 e D1-AR-10, incluíndo toda a
parcela e as colindantes nunha soa área de reparto.
6.639
No caso de non ser aceptado o punto anterior,
incluír toda a edificación nunha única área de
reparto.

Incluese a parcela dentro do D1-AR10 por lo tanto estimase a
alegacion.
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ESTIMADA

6.640

Incluír vivenda e parcela dentro do núcleo rural
histórico-tradicional de A Avesada ou, no seu
defecto, dentro do núcleo rural común.

A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.
ESTIMADA PARCIALMENTE

O total da parcela da alegación propón unha delimitación que
incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se
inclúe unha parte da mesma axustándose ás determinacións da
lexislación.
O equilibrio de cargas e beneficios debe facerse en proporción os
gastos deducidos da execución do sector e as edificabilidades que
permite materializar o plan.

En canto a edificabilidade asignada, o PXOM analizou cada ámbito de
solo urbano non consolidado, para xustificar en primeiro lugar o
equilibrio de beneficios e cargas de cada área de reparto e en segundo
lugar a proporción entre elas esixido polo Art. 52.3 da LOUG.

6.641

Establecer unha nova ordenación de volumes a
criterio da Xunta de Compensación no D1-AR6.
Así mesmo, solicítase variar os límites do
polígono, pois hai parcelas que están en dous
polígonos.

Para dita xustificación, e segundo o disposto no RDL 2/2008 no seu
artigo 24, para realizar valoracións neste tipo de solo, empregouse o
método residual estático establecido segundo a expresión establecida
polo Real Decreto 1492/2011 de 24 de Outubro, polo que se aproba o
Regulamento de Valoracións da Lei do Solo.
ESTIMADA PARCIALMENTE

Partindo de ditos principios, naqueles casos deficitarios auméntase o
aproveitamento materializable e, en caso contrario auméntanse as
cargas, tendo en conta en todo caso os criterios técnicos na
planificación da futura ordenación e a necesidade da proxectar unha
ordenación adaptada o entorno no que se ubica.

O aumento de edificabilidade solicitada en consecuencia desvirtuaría
o equilibrio comentado e intensificaría en exceso a densidade de
edificación en un área de reparto en un entorno de vivenda
unifamiliar, polo que se desestima esta parte da alegación.

En canto a modificación dos límites estímase a alegación.
O equilibrio de cargas e beneficios debe facerse en proporción os
gastos deducidos da execución do sector e as edificabilidades que
permite materializar o plan.

En canto a edificabilidade asignada, o PXOM analizou cada ámbito de
solo urbano non consolidado, para xustificar en primeiro lugar o
equilibrio de beneficios e cargas de cada área de reparto e en segundo
lugar a proporción entre elas esixido polo Art. 52.3 da LOUG.

6.642

Establecer unha nova ordenación de volumes a
criterio da Xunta de Compensación. Así mesmo,
solicítase variar os límites do polígono, pois hai
parcelas que están en dous polígonos.

Para dita xustificación, e segundo o disposto no RDL 2/2008 no seu
artigo 24, para realizar valoracións neste tipo de solo, empregouse o
método residual estático establecido segundo a expresión establecida
polo Real Decreto 1492/2011 de 24 de Outubro, polo que se aproba o
Regulamento de Valoracións da Lei do Solo.

Partindo de ditos principios, naqueles casos deficitarios auméntase o
aproveitamento materializable e, en caso contrario auméntanse as
cargas, tendo en conta en todo caso os criterios técnicos na
planificación da futura ordenación e a necesidade da proxectar unha
ordenación adaptada o entorno no que se ubica.
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ESTIMADA PARCIALMENTE

O aumento de edificabilidade solicitada en consecuencia desvirtuaría
o equilibrio comentado e intensificaría en exceso a densidade de
edificación en un área de reparto en un entorno de vivenda colectiva,
polo que se desestima esta parte da alegación.

En canto a modificación dos límites estímase a alegación.

Estímase parcialemente, no sentido en que unha das parcelas pasa a
ser incluída no núcleo rural común.

Que se elimine a parte traseira de Núcleo Común
e pase a Rústico.

No tocante á inclusión en solo rústico, a exclusión da parcela sinalada
rompería a configuración e desenvolvemento homoxéneo de usos e
tipoloxías características do núcleo rural, polo que se desestima a
alegación neste punto.

6.643

ESTIMADA PARCIALMENTE
Incluír as parcelas sinaladas como núcleo rural
tradicional e o restante pase a núcleo rural común.

6.644

6.645

Por outra banda, os terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular ao especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional. A
alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios citados
para a zona tradicional do núcleo aínda que cumpre os requiridos polo
citado artigo para o núcleo rural común, polo que se mantén neste.

Que a finca, clasificada en parte como núcleo
rural común, sea clasificada como terreo forestal.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Establecer unha nova ordenación de volumes a
criterio da Xunta de Compensación. Así mesmo,
solicítase variar os límites do polígono, pois hai
parcelas que están en dous polígonos.

O equilibrio de cargas e beneficios debe facerse en proporción os
gastos deducidos da execución do sector e as edificabilidades que
permite materializar o plan.En canto a edificabilidade asignada, o
PXOM analizou cada ámbito de solo urbano non consolidado, para
xustificar en primeiro lugar o equilibrio de beneficios e cargas de cada
área de reparto e en segundo lugar a proporción entre elas esixido polo
Art. 52.3 da LOUG.Para dita xustificación, e segundo o disposto no
RDL 2/2008 no seu artigo 24, para realizar valoracións neste tipo de
solo, empregouse o método residual estático establecido segundo a
expresión establecida polo Real Decreto 1492/2011 de 24 de Outubro,
polo que se aproba o Regulamento de Valoracións da Lei do
Solo.Partindo de ditos principios, naqueles casos deficitarios
auméntase o aproveitamento materializable e, en caso contrario
auméntanse as cargas, tendo en conta en todo caso os criterios
técnicos na planificación da futura ordenación e a necesidade da
proxectar unha ordenación adaptada o entorno no que se
ubica.Revisarase a ordenación proxectada, tendo como base os
principios enunciados anteriormente e a alegación presentada polo que
se estima parcialmente esta parte da alegación.En canto a
modificación dos límites estímase a alegación.

ESTIMADA PARCIALMENTE
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Revisanse os nomes no documento do estudo do medio rural relativos
a Ria do Eo.
6.646

6.647

Correxir os erros de nomes e localizacións (ex.
Ría do Eo, O Carrancón no canto de Casas de
Abaixo, A Torre no canto de Os Galos,etc.).

A inclusión da parcela en solo de núcleo rural
común.

6.648

Eliminar as parcelas de núcleo rural común, e
pasen a ser clasificadas como Solo Rústico de
Protección Agrícola.

6.649

Que a parcela, clasificada no PXOM como
Núcleo Rural Común, pase a ser considerada
forestal.

6.650

Que a parcela se deixe coa mensura axustada para
dúas vivendas en frente do camiño xeral.

6.652

Eliminar as parcelas de núcleo rural común e
núcleo rural tradicional, e pasen a ser clasificadas
como Solo Rústico de Protección Agropecuaria.

Para a elaboración do plan Xeral utilizase a toponimia oficial da xunta
e despois de revisalo en relación a este a toponimia é a correcta.
Polo tanto estímase parcialmente a alegación.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
A exclusión da parcela sinalada rompería a configuración e
desenvolvemento homoxéneo de usos e tipoloxías características do
núcleo rural. Aínda así, parte da parcela inclúese como Solo Rústico
de Protección Agropecuaria, polo que se estima parcialmente a
alegación.
Estímase a alegación.
A adaptación solicitada da parcela obxecto de alegación rompería a
configuración e desenvolvemento homoxéneo de usos e tipoloxías
características do núcleo rural, polo que se desestima a alegación.
A eliminación dos terreos aos que se refire a legación iincumpliría as
condicións establecidas no Artigo 13.2 da LOUG, en particular no
referido á definición do perímetro do núcleo rural, o cal se realizará en
función das condicións topográficas e da estrutura da propiedade,
axustándose ás infraestruturas e pegadas físicas dos elementos naturais
existentes.

ESTIMADA PARCIALMENTE

DESESTIMADA

ESTIMADA PARCIALMENTE

ESTIMADA

DESESTIMADA

ESTIMADA PARCIALMENTE
En canto á zona incluída en solo de núcleo rural común, pasa a ser
clasificada como Solo Rústico de Protección Agropecuaria.

6.653
6.654
6.655

6.656

6.657

Que se modifique o ancho da rúa, reducíndoa de
10 a 7 metros, cun único sentido de circulación.
Que se elimine a parte da parcela indicada no
plano do N.R. Tradicional e se clasifique como
Solo Rústico de Protección Agropecuaria.
Cualificar parte da parcela como Núcleo Rural
Común.
A reducción do ancho viario no núcleo, polo
menos na zona na que coincide con vivendas
existentes, puidendo chegar a ter un ancho maior
nas zonas onde non existen construccións.
O eixo dos novos viais debería levar a ampliación
ás zonas libres.
Recoñecer a construcción de planta baixa
indicada. Delimitar o D1-AR-9, non deixando
parte dun mesmo solar con distintas calificacións
urbanísticas.

Por todo o exposto, estímase parcialmente a alegación.
Estímase parcialmente a alegación, reducindo a aliñación a 8 metros
para cumprir a normativa actual sobre accesibilidade.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

A relevancia do vial dentro da estrutura e conexión cos outros viais do
núcleo, aconsella manter o criterio de ampliación do vial existente, se
ben, respetando as aliñacións das edificacións e muros tradicionais de
máis de 50 anos existentes, que caracterizan a tipoloxía e paisaxe rural
do propio asentamento. En consecuencia desestimase a alegación.

DESESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

O PXOM debe delimitar o ámbito dos núcleos rurais atendendo á
proximidade das edificacións, os lazos de relación e coherencia entre
lugares dun mesmo asentamento con topónimo diferenciado, a
morfoloxía e tipoloxías propias dos devanditos asentamentos e da área
xeográfica no que se atopan.

6.658

Incluír a totalidade da parcela en solo de núcleo
rural común.

O terreo obxecto de alegación incumpre os criterios expostos, en
particular o especificado para a morfoloxía do núcleo no sentido que
se propón ampliar o solo de nucleo rural cara a unha zona interior e
afastada do propio crecemento histórico do núcleo nas marxes dos
principais camiños, afectando ademais coa ampliación, a solo rústico
de protección de augas.

Por todo o exposto desestímase a alegación.
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DESESTIMADA

6.659

Unha clasificación axeitadas á actual existencia
dunha estación de servizo colindante con esta
parcela, para así prever futuras necesidades que
poidan xurdir.

A parcela indicada incumpre o especificado polo artigo 32.2.c) da
LOUG en referencia o solo rústico de protección de infraestruturas,
que estará, constituído polos terreos rústicos destinados á localización
de infraestruturas e as súas zonas de afección non susceptibles de
transformación, como son as de comunicacións e telecomunicacións,
as instalacións para o abastecemento, saneamento e depuración da
auga, as de xestión de residuos sólidos, as derivadas da política
enerxética ou calquera outra que xustifique a necesidade de afectar
unha parte do territorio, conforme as previsións dos instrumentos de
planeamento urbanístico e de ordenación do territorio.

DESESTIMADA

Por todo o exposto desestímase a alegación.
1. Estímase esta parte da alegación.

2. En canto a edificabilidade asignada na ficha do documento exposto
ó público, o PXOM analizou cada ámbito de solo urbano non
consolidado, para xustificar en primeiro lugar o equilibrio de
beneficios e cargas de cada área de reparto e en segundo lugar a
proporción entre elas esixido polo Art. 52.3 da LOUG.

6.661

1. Que se modifique a delimitación da área de
reparto D1-AR-9, segúndo se propón nos planos
adxuntos á alegación.(excluíndo do ámbito, as
plantas baixas de edificacións existentes
2. Que se adopte o deseño da área proposto,
asignándolle unha edificabilidade de 1,15m2/m2,
moi aproximada á área de reparto colindante.

Para dita xustificación, e segundo o disposto no RDL 2/2008 no seu
artigo 24, para realizar valoracións neste tipo de solo, empregouse o
método residual estático establecido segundo a expresión establecida
polo Real Decreto 1492/2011 de 24 de Outubro, polo que se aproba o
Regulamento de Valoracións da Lei do Solo.
ESTIMADA
Partindo de ditos principios, naqueles casos deficitarios auméntase o
aproveitamento materializable e, en caso contrario auméntanse as
cargas, tendo en conta en todo caso os criterios técnicos na
planificación da futura ordenación e a necesidade da proxectar unha
ordenación adaptada o entorno no que se ubica.

O aumento de edificabilidade solicitada en consecuencia modifica o
equilibrio indicado polo que para axustalo novamente e necesario
adoptar os mismos criterios tidos en conta nas áreas de reparto
colindantes, e enunciadas na propia alegación.

En consecuencia estímase esta parte da alegación.
6.663

6.667

Cambiar a clasificación de solo de núcleo rural
común, pola de solo de núcleo rural históricotradicional.

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Que o polígono D1-AR-17 sexa equilibrado en
canto a cargas e beneficios dada a súa
centricidade.

En canto a edificabilidade asignada, o PXOM analizou cada ámbito de
solo urbano non consolidado, para xustificar en primeiro lugar o
equilibrio de beneficios e cargas de cada área de reparto e en segundo
lugar a proporción entre elas esixido polo Art. 52.3 da LOUG.Para
dita xustificación, e segundo o disposto no RDL 2/2008 no seu artigo
24, para realizar valoracións neste tipo de solo, empregouse o método
residual estático establecido segundo a expresión establecida polo
Real Decreto 1492/2011 de 24 de Outubro, polo que se aproba o
Regulamento de Valoracións da Lei do Solo.Partindo de ditos
principios, naqueles casos deficitarios auméntase o aproveitamento
materializable e, en caso contrario auméntanse as cargas, tendo en
conta en todo caso os criterios técnicos na planificación da futura
ordenación e a necesidade da proxectar unha ordenación adaptada o
entorno no que se ubica.O aumento de edificabilidade solicitada en
consecuencia desvirtuaría o equilibrio comentado e intensificaría en
exceso a densidade de edificación en un área de reparto en un entorno
de edificación en altura, polo que se desestima a alegación.

DESESTIMADA
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6.670

Outorgar 4 alturas ao edificio Virgen del Camino
e achaflanar a súa esquina.

A alegación plantexada incumpre os criterios marcados polo artígo
46.1 da LOUG en referencia o solo urbano consolidado e as normas de
calidade urbana e en particular o referido a que o planeamento
urbanístico procurará manter a urbana existente, e as construccións de
nova planta, así como a reforma, rehabilitación ou ampliación das
existentes, serán coherentes coa tipoloxía arquitectónica característica
do contorno, en particular en canto á altura, ó volume e ó fondo
edificables en consonancia co descrito co artigo 48.5 que require que o
planeamento urbanístico deberá fixa-la altura máxima das edificacións
en proporción ó ancho das vías e espacios libres, de modo que queden
garantidas as mellores condicións posibles de soleamento e
ventilación natural das vivendas.

DESESTIMADA

A aliñación marcada aumenta o vial existente, polo que se consigue
xustificar dito artigo sin a indesexable aparicion de medianeiras cistas
de cara o entorno protexido.

Por todo o exposto desestímase a alegación.
Estimáse parcialmente a alegación no tocante á inclusión de parte da
parcela en solo de núcleo rural.

6.671

6.672
6.673

Incluír a zona da parcela dentro do ámbito do solo
de núcleo rural tradicional e se reduza o ancho do
vial a 8m.

A relevancia do vial dentro da estrutura e conexión cos outros viais do
núcleo, aconsella manter o criterio de ampliación do vial existente, se
ben, respetando as aliñacións das edificacións e muros tradicionais de
máis de 50 anos existentes, que caracterizan a tipoloxía e paisaxe rural
do propio asentamento. En consecuencia desestimase esta parte da
alegación.

Incluir a parcela dentro do ámbito de solo de
núcleo rural común.
Correxir as imprecisións da ficha 10.04 do
catálogo.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

A parcela obxecto de alegación xa se atopa incluída en SoloRústico de
Protección de Costas.

1. Se grafe correctamente o parcelario nos planos
de ordenación urbanística.

No tocante á súa clasificación como Solo Rústico de Protección de
Augas, e en aplicación do Art. 32.2º.b.-) da Lei 9/2002 de 30 de
Decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia, o Solo Rústico de Protección de Augas está constituído polas
zonas de protección que a tal efecto delimiten os instrumentos de
planeamento urbanístico e de ordenación do territorio, que se
estenderán, como mínimo, á zona de policía definida no Art. 6º.b.-)
RDL 1/2001.

6.675

ESTIMADA PARCIALMENTE
2. Se califique a parcela como solo rústico de
protección de costas.

De conformidade coas disposicións contidas no Real Decreto
lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Augas e o regulamento que a desenvolve (R.D.
849/1986 de 11 de abril). As marxes dos cauces, están suxeitas en toda
a súa extensión lonxitudinal a unha zona de Servidume de 5 metros de
anchura para uso público e a unha zona de Policía de 100 metros de
anchura, na que se condiciona o uso do solo e as actividades que se
desenvolvan.

Por todo o exposto anteriormente desestimase esta parte da alegación.
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En aplicación do Art. 32.2º.b.-) da Lei 9/2002 de 30 de Decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o Solo
Rústico de Protección de Augas está constituído polas zonas de
protección que a tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico e de ordenación do territorio, que se estenderán, como
mínimo, á zona de policía definida no Art. 6º.b.-) RDL 1/2001.
1. Se grafe correctamente o parcelario nos planos.
6.676

6.677

2. Se califique a parcela como solo rústico de
protección agropecuaria, mantendo a zona de
servidume de protección de canles e eliminando a
área de solo rústico de protección de augas.

Aclarar suficientemente cando se refiren as
ordenanzas a parcela bruta e a parcela neta.

De conformidade coas disposicións contidas no Real Decreto
lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Augas e o regulamento que a desenvolve (R.D.
849/1986 de 11 de abril). As marxes dos cauces, están suxeitas en toda
a súa extensión lonxitudinal a unha zona de Servidume de 5 metros de
anchura para uso público e a unha zona de Policía de 100 metros de
anchura, na que se condiciona o uso do solo e as actividades que se
desenvolvan.

Por todo o exposto anteriormente desestimase a alegación.
Nas Normas Xerais de Urbanización defínese claramente os conceptos
de "parcela", "parcela bruta" e "parcela neta". Neste mesmo apartado,
defínense tamén os termos "edificabilidade" e "ocupación máxima", e
indícase que ámbolos dous termos se refiren á parcela neta.

DESESTIMADA

ESTIMADA

Polo tanto, estímase a alegación.
6.678

Clasificar a zona da súa propiedade como solo de
núcleo rural tradicional.
1. Desplazar o trazado do vial transversal dentro
da D1-AR-10, co fin de non demoler a vivenda.

Estímase a alegación

ESTIMADA

Estímase a alegación

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

2. Adoptar unha solución que non supoña a
demolición da vivenda, por tratarse dunha "casa
de indianos".
3. Que esta zona de vivendas unifamiliares se
manteña, e sexa clasificada como solo urbano
consolidado.
6.679

4. No caso se manterse dentro da D1-AR-10,
desenvolver unha ordenanza que permita e deixe
dentro de ordenación a vivenda unifamiliar illada.
5. Que a citada vivenda de indianos, denominada
"casa de anita", sexa incluída dentro do catálogo
do PXOM.

6.681

6.686

6. Correxir na planimetría a aliñación real do
edificion situado en fronte, á marxe dereita da
estrada Ribadeo-Piñeira.
Incluír a zona da súa propiedade, actualmente
pertencente ao SUD-R4, en solo urbano
consolidado

A clasificación da parcela como núcleo rural
histórico-tradicional.

A exclusión da parcela sinalada do núcleo rural común rompería a
configuración e desenvolvemento homoxéneo de usos e tipoloxías
características do núcleo rural. Aínda así, parte da aprcela inclúese
como núcleo rural histórico tradicional.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Por todo o exposto, estímase parcialmente a alegación.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.
6.687

Que o solo ao que se fai referencia sexa
considerado como solo de núcleo rural histórico
tradicional.

DESESTIMADA
A alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios
citados para a zona tradicional do núcleo aínda que cumpre os
requiridos polo citado artigo para o núcleo rural común.

Polo tanto, desestímase a alegación.
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Incluír a parcela en solo de núcleo rural
tradicional de Igrexa.
6.688

Estímase a alegación.

ESTIMADA

A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan
estableza.A alegación propón un crecemento non xustificable de
vivendas para o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no
sentido que se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural
común, para axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral
pode xustificar para o solo de núcleo rural.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Que se represente nos planos o parcelario
correcto.

6.689

Incluír a parcela en solo de núcleo rural
tradicional de Barreiro.

1.Manter a clasificación actual como de Núcleo
Rural.

6.690

2. No suposto de manter a clasificación como
Urbano, o vial Camino dos Garitos ao igual que o
existente polo linde norte da parcela, que teña un
ancho de 8m, recuando o vial Camino dos Garitos
a anchura sobre a parcela situada na marxe
contraria (urbanizable) e o vial existente polo
linde norte se recúe sobre a superficie existente
entre o camiño e o muro, respectando an ámbolos
dous viais os muros de peche coa aliñación
consolidada.

1.Manter a clasificación actual como de Núcleo
Rural.

6.691

2. No suposto de manter a clasificación como
Urbano, o vial Camino dos Garitos ao igual que o
existente polo linde norte da parcela, que teña un
ancho de 8m, recuando o vial Camino dos Garitos
a anchura sobre a parcela situada na marxe
contraria (urbanizable) e o vial existente polo
linde norte se recúe sobre a superficie existente
entre o camiño e o muro, respectando an ámbolos
dous viais os muros de peche coa aliñación
consolidada.

1.- Os terreos aos que se refire a presente alegación, cumpren o
especificado polo artigo 11.1 da LOUG en referencia á clasificación
de solo urbano, en particular o especificado no apartado a en
referencia á esixencia de clasificar como solo urbano os terreos
incluídos na malla urbana existente que conten con acceso rodado
público e servizos de abastecemiento de auga, evacuación de augas
residuais e subministro de enerxía eléctrica, proporcionados mediante
as correspondentes redes públicas con características adecuadas para
servir á edificación existente e á permitida polo plan.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Por todo o exposto desestímase esta parte da alegación.

2.- Estímase esta parte da alegación.
1.- Os terreos aos que se refire a presente alegación, cumpren o
especificado polo artigo 11.1 da LOUG en referencia á clasificación
de solo urbano, en particular o especificado no apartado a en
referencia á esixencia de clasificar como solo urbano os terreos
incluídos na malla urbana existente que conten con acceso rodado
público e servizos de abastecemiento de auga, evacuación de augas
residuais e subministro de enerxía eléctrica, proporcionados mediante
as correspondentes redes públicas con características adecuadas para
servir á edificación existente e á permitida polo plan.

ESTIMADA PARCIALMENTE

Por todo o exposto desestímase esta parte da alegación.

2.- Estímase esta parte da alegación.
1.Clasificar a parcela indicada coa Ordenanza O5-2, como solo urbano consolidado.

6.692

6.693

6.694

2. Desplazar a rúa de acceso á D1-AR-18 cara a
finca colindante para non afectar á miña
propiedade.
3. O vial que desemboca na rotonda da N-634
teña un ancho de 8m, e en todo caso, o recuado se
faga sobra as parcelas de enfrente, respectando os
peches existentes que contan con licenza
municipal.
A exclusión da parcela de solo de núcleo rural,
tanto a parte de histórico-tradicional, como da
zona común y a súa clasificación como Solo
Rústico de Protección Agropecuaria
Correxir a delimitación do D1-AR-9, xa que está
cortando as terrazas do edificio existente (rúa
Julio Lazurtegui,12). Ademáis, os edificios
previstos, pegados a este existente, pretenden
unirse nunha zona de ventás e terrazas.
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Estímase a alegación.

ESTIMADA

Estímase a alegación

ESTIMADA

Estímase a alegación.

ESTIMADA

A alegación presentada fundaméntase no propio documento do
convenio subscrito, non no PXOM, que únicamente o reflicte tal e
como se firmou e como e a súa obriga.
E por elo que a alegación presentada non pode ser resolta nin tida en
conta, en todos aqueles aspectos que non afecten o propio documento
do PXOM que nos afecta.

6.695

Anular a ordenación prevista en virtude do
convenio suscrito con CONSTRUCCIONES OS
MOLINEROS, S.L. e se restitúa a ordenación
establecida no documento do PXOm de 2008.

A parcela citada conta con acceso rodado público e cos servizos de
abastecemento de auga, evacuación de augas residuais e
subministración de enerxía eléctrica, proporcionados mediante as
correspondentes redes públicas con características adecuadas para
servir á edificación existente e á permitida polo plan. Ademais, está
comprendida en áreas ocupadas pola edificación, así como incluída na
malla urbana.(artigo 11 da LOUG). Así mesmo, dita parcela reúne as
condicións de soar

DESESTIMADA

En canto os entornos de protección establecidos no PXOM, estos
axustan en todos os casos e en todos os elementos protexidos as
determinacións xerais establecidas pola lei de patrimonio cultural, tal
e como lle permite a propia lei.
Estes contornos, son comprobados pola propia dirección xeral e
refrendados no seu informe perceptivo e vinculante.

Por todo o exposto se desestima a alegación.
En referencia o estipulado polo artigo 12.b) da LOUG, integrarán o
solo urbano non-consolidado, a restante superficie de solo urbano e,
en todo caso, polos terreos nos que sexan necesarios procesos de
urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de
dotacións urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e
cargas, por aqueles sobre os que o planeamento urbanístico prevexa
unha ordenación substancialmente diferente da realmente existente,
así como polas áreas de recente urbanización xurdida á marxe do
planeamento.

O planeamento exposto o público, pretende resolver a ordenación desa
mazá cunha ordenación sustancialmente distinta da existente, e por elo
a motivación da clasificación do solo como solo urbano non
consolidado.

6.696

A consideración das parcelas incluídas na área de
reparto D1-AR-11 como solo urbano consolidado,
excluíndoas da citada área de reparto e
respectando a edificabilidade prevista no convenio
de 20 de outubro de 2005.
De non ser posible a exclusión da D1-AR-11,
adxudicarlle unha edifcabilidade nunca inferior a
1,05m2/m2.

Agora ben, atendendo o contido da alegación, o entorno inmediato no
que se atopa e a necesidade de cumprir o especificado polo artigo 46.1
da LOUG, para o planeamento xeral en solo urbano consolidado, de
mante-la trama urbana existente, e as construccións de nova
planta, así como a reforma, rehabilitación ou ampliación das
existentes, serán coherentes coa
tipoloxía arquitectónica característica do contorno, en particular en
canto á altura, ó volume e ó
fondo edificables.

En canto a edificabilidade indicada no convenio, indicar que ainda que
non é un convenio urbanístico que recoñeza ningún deber nin
recoñecemento para a administración, e ata inferior a asignada pola
ordenanza de aplicación 5.1 que se propone para a zona.

Por todo o exposto estímase a alegación, considerando o solo como
urbano consolidado, por cumprir as condicións indicadas no artigo
12.a) da LOUG, e non prever no novo documento unha ordenación
diferente da existente no contorno.
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ESTIMADA

6.697

Incluír a parcela, onde existe unha vivenda na
actualidade, no núcleo de A Pedreira.

A totalidade dos terreos a que se refire a alegación, incumpren as
condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios
de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado
para a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de
esixir unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non
debe estenderse máis aló de 50 metros da última edificación
tradicional.
ESTIMADA PARCIALMENTE

O total da parcela da alegación propón unha delimitación que
incumpre os criterios citados para a zona histórico-tradicional do
núcleo, polo tanto estímase parcialmente a alegación no sentido que se
inclúe unha parte da mesma axustándose ás determinacións da
lexislación.
O solo afectado por xacementos arqueolóxicos, catalógase e
delimítase pola presunta ou comprobada existencia de vestixios de
carácter arqueolóxico, regulándose polas determinacións contidas na
lei 16/85 do patrimonio Español e a lei 8/1995 do Patrimonio Cultural
de Galicia, así como as determinacións derivadas do Decreto
199/1997 que regula a actividade arqueolóxica en Galicia.

6.698

O cambio de ordenación da parte afectada pola
ordenanza de Solo Rústico de Protección do
Patrimonio Cultural por Solo Rústico de
Protección Agropecuaria.

6.699

Incluír a parcela en núcleo rural.

6.700

Os xacementos arqueolóxicos e os seus ámbitos de protección
recollidos no PXOM atópanse catalogados pola Dirección Xeral de
Patrimonio coa súa clave identificativa correspondente e para a
exclusión ou modificación das súas delimitacións deberá seguirse o
procedemento establecido na lexislación sectorial aplicable.

Por todo o exposto anteriormente desestimase a alegación.
Estímase a alegación.
A inclusión da totalidade dos terreos a que se refire a alegación,
incumpren as condicións establecidas no Art. 13.3 b da LOUG,
relativas aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en
particular no especificado para a súa delimitación, que deberá de
facerse en función das previsións de crecemento que o plan
estableza.A alegación propón un crecemento non xustificable de
vivendas para o núcleo pretendido polo que se estima parcialmente, no
sentido que se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural
común, para axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral
pode xustificar para o solo de núcleo rural.

Incluír a parcela en núcleo rural común.

DESESTIMADA

ESTIMADA

ESTIMADA PARCIALMENTE

Estímase a alegación no tocante á exclusión do núcleo rural.

6.701

Excluír las dos parcelas de núcleo rural y
clasificarlas como SRPA

6.702

Clasificar a parcela como solo de núcleo rural
común.

6.703

Incluír a parcela ou unha parte da mesma en solo
de núcleo rural.

Sen embargo, a clasificación de solo realízase en base ao “estudo do
medio rural” que define as distintas categorías de solo en función dos
distintos usos e a lexislación vixente. Neste caso, a clasificación das
parcelas merece ser a de Solo Rústico de Protección de Augas. Polo
tanto desestimase esta parte da alegación.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para definición do seu perímetro, o cal se realizará en función das
condicións topográficas e da estrutura da propiedade e do seu nivel de
integración nas dotacións e servizos existentes nel.

A alegación propón un crecemento que supón un quebro na
delimitación pretendida no núcleo, polo que se desestima a alegación.
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa consolidación, que será deberá ser igual ou superior a un
terzo da súa superficie.

A alegación incumple este criterio, polo que se desestima a alegación.
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ESTIMADA PARCIALMENTE

DESESTIMADA

DESESTIMADA

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional.
6.704

Incluír o solo ao que se refire a alegación como
solo de núcleo rural histórico tradicional.

DESESTIMADA
A alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios
citados para a zona tradicional do núcleo aínda que cumpre os
requiridos polo citado artigo para o núcleo rural común.

6.715

Cambiar a zona tradicional da parcela, que é
inundable e de difícil acceso, por unha
prolongación da zona común.

Polo tanto, desestímase a alegación
Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.
DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación mantendo a
parcela no núcleo histórico-tradicional como estaba.
Estímase parcialmente a alegación, xa que a totalidade da parcela
incumpre as condicións establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas
aos criterios de delimitación do solo de núcleo rural, en particular o
especificado para a delimitación do núcleo rural común, que esixe
unha consolidación pola edificación mínima de 1/3.
6.731

Incluír a parcela en solo de núcleo rural común.

ESTIMADA PARCIALMENTE
Por todo o exposto, estímase parcialmente a alegación no sentido que
se inclúe parte da parcela dentro do solo de núcleo rural común, para
axustarse as previsións de crecemento que o plan xeral pode xustificar
para o solo de núcleo rural.
1.- Os terreos aos que se refire a presente alegación, incumpren o
especificado polo artigo 11.1 da LOUG en referencia á clasificación
de solo urbano, en particular o especificado no apartado a) en
referencia á esixencia de clasificar como solo urbano os terreos
incluídos na trama urbana que conten con acceso rodado público e
servizos de abastecemiento de auga, evacuación de augas residuais e
subministro de enerxía eléctrica, proporcionados mediante as
correspondentes redes públicas con características adecuadas para
servir á edificación existente e á permitida polo plan.

Por todo o exposto desestímase esta parte da alegación.

1. Incluir a parcela en solo urbano de Rinlo.

6.732

2. Se non se considera o apartado
anterior,considerar a parcela como parte dun novo
solo urbanizable.
3. Se ningunha das anteriores se acepta, integrar a
parcela no núcleo tradicional de San Xillao.

2.- O PXOM debe clasificar o solo urbanizable en función da
necesidade de crecemento urbanístico e tendo en consideración aos
principios de utilización racional dos recursos naturais ou
desenvolvemento sostible.

Os terreos aos que se refire a alegación incumpren ditos principios en
base a previsión de crecemento do Plan, polo que se desestima a
alegación.

3.- Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
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DESESTIMADA

1.- A parcela obxeto de alegación esta incluída dentro do sector de
solo urbano non consolidado D1-AR15, pendente da redacción dun
Plan Especial de Reforma Interior, que se executará polo sistema de
compensación, e que entregará unhas fincas resultantes partindo das
fincas de orixen que integran o sector.

O sistema de actuación indicado repartirá de forma equitativa os
integrantes do sector, que se desprende e a preocupación do alegante.

En canto o vial proposto, debe ser de suficiente dimensión para
adaptarse a normativa de accesibilidade en vigor con viais de dúas
direccións, o que non se cumpre coa dimensión solicitada.

Por todo o exposto se desestima a alegación.

2.- Estímase a alegación.

1. Reducir o ensanchamento proxectado da rúa
Grañol a 10m, como ten na actualidade o tramo xa
urbanizado.

6.733

2. Reducir a anchura da zona verde 08-SN-J1 a
unha anchura igual á proxectada do outro lado da
estrada de Vilela e en calquera caso, non superior
aos 30 m esixidos por lei.
3. Reducir a obriga de destinar o 30% da
edificabilidade resultante do ámbito D1-AR-15 a
vivendas de protección ata o 20% estipulado por
lei.

3.- O artigo 47.11 da LOUG obriga o PXOM a reservar no conxunto
do solo urbano non consolidado e urbanizable delimitado o 30% da
edificabilidade residencial para vivenda de protección.
Esta reserva debe facerse según as regras enunciadas no propio artigo
47.
O PXOM, non estimóu conveniente, debido a pouca capacidade do
solo urbanizable previsto, a posibilidade de reservar un porcentaxe
inferior o 30% no solo urbano non consolidado.

En calquera caso, para xustificar en primeiro lugar o equilibrio de
beneficios e cargas de cada área de reparto e en segundo lugar a
proporción entre elas esixido polo Art. 52.3 da LOUG, incorporando
os beneficios previstos e cargas da execución da vivenda de
protección e cada área de reparto e na que nos ocupa en particular.

Para dita xustificación, e segundo o disposto no RDL 2/2008 no seu
artigo 24, para realizar valoracións neste tipo de solo, empregouse o
método residual estático establecido segundo a expresión establecida
polo Real Decreto 1492/2011 de 24 de Outubro, polo que se aproba o
Regulamento de Valoracións da Lei do Solo.
Partindo de ditos principios, naqueles casos deficitarios auméntase o
aproveitamento materializable e, en caso contrario auméntanse as
cargas, tendo en conta en todo caso os criterios técnicos na
planificación da futura ordenación e a necesidade da proxectar unha
ordenación adaptada o entorno no que se ubica.

A disminución de porcentaxe de vivenda de protección solicitada en
consecuencia desvirtuaría o equilibrio comentado e probocaría o
aumentar o beneficio desta área de reparto, ademáis da necesidade de
que o solo urbanizable acollera unha reserva superior de vivenda
protexida.

Por todo o exposto desestimase esta parte da alegación.
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6.734

Considerar a zona central de San Xillao como
núcleo rural tradicional, para que a súa parcela
quede dentro.

1.- Regular no PXOM o tipo de peches que se
farán nas parcelas construídas.
6.747
2.- Protexer dúas pontes medievais sobreo río
Grande nas Anzas (Cubleas).

6.807

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular o especificado para
a delimitación do núcleo histórico-tradicional, que ademais de esixir
unha consolidación pola edificación mínima dun 50%, esta non debe
estenderse máis aló de 50 metros da última edificación tradicional. A
alegación propón unha delimitación que incumpre os criterios citados
para a zona tradicional do núcleo aínda que cumpre os requiridos polo
citado artigo para o núcleo rural común.Por todo o exposto, estímase
parcialmente a alegación no sentido que se inclúe a parcela dentro do
solo de núcleo rural común, para axustarse as previsións de
crecemento que o plan xeral pode xustificar para o solo de núcleo
rural.

1.- No Artigo 372 das Normas Urbanísticas do presente PXOM
regúlanse as Condicións Xerais para os peches e valados do concello
de Ribadeo. Polo tanto, estímase esta parte da alegación.

ESTIMADA PARCIALMENTE

ESTIMADA

2.- Revisarase o catálogo atendendo o contido desta alegación.
Un dos obxectivos do Plan Xeral consiste en ordenar e potenciar o
carácter urbano das zonas centrais e dos bordes das áreas urbanas, así
como de aqueles outros terreos integrados na malla urbana necesitados
de procesos completos de urbanización e reforma interior. Para elo a
ordenación establecida fomenta a transformación destes espazos
adoptando, si procede, tipoloxías de edificación en altura,
características das áreas urbanas y auspiciando a consecución de solo
público destinado a espazos libres, zonas verdes, equipamento público
e infraestruturas viarias, o no seu caso a mellora destas.

Ser debidamente compensada cunha parcela
similar e urbanizable na Xunta de Compensación.

ESTIMADA
A transformación aludida precisa a cesión de terreos, a execución da
urbanización e a equidistribución de cargas e beneficios, por elo
delimitase o polígono que teñe por finalidade o cumprimento
conxunto de tales deberes.

Por lo tanto se estima la alegacion.
O solo rustico de proteccion de infraestructuras corresponde ao
proxecto sectorial de
incidencia supramunicipal para a posta en marcha dunha subestación
eléctrica no

6.808

Clasificar a parcela como Solo Rústico de
Protección Forestal.

1. Reaxustar o ámbito da zona de ordenanza 5.1
situada ao Norte e excuíndo a zona da parcela
afectada.
2. Modificar o trazado do novo vial SN-V3,
xirando o eixe do mesmo para dirixilo cara ao
centro do edificio da antiga Estación.
6.809

3. Clasificar os terreos entre o SN-V3, o SN-V1 e
a rúa dos Galos, como solo urbano consolidado e
ampliar a D1-AR-10 ata os límites este e sur da
zona antes citada se solo urbano consolidado.
4. De non aceptarse as precedentes alegacións,
solicita mater a ordenación proposta no PXOM
redactado en marzo de 2008 (incluír a parcela na
D2-AR-8 coas súas características).

municipio de Ribadeo.
DESESTIMADA
Proxecto sectorial que o PXOM debe recoller obrigatoriamente, tal e
como indica o decreto 80/2000, polo que se regulan os plans e
proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal.

Por todo o exposto desestímase a alegación.
1.- Estímase esta parte da alegación.
2.- Estímase esta parte da alegación.
3.- Os terreos aos que se referiere a alegación cumpren o disposto no
artígo 12.b) da LOUG en referencia ao solo urbano non consolidado,
que será o integrado polos terreos nos que sexan necesarios procesos
de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de
dotacions urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e
cargas.

Por todo o exposto desestímase esta parte da alegación.

4.- Estímase esta parte da alegación
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1.-Eliminase do plano a zona verde. Cando o urbanizable ubique as
zonas verdes farao proximo ao rio existente.
O uso do urbaniable sera terciario.
Polo tanto estimase esta parte da alegación.
1.1. Eliminación total da zona verde 12-DN-P1,
posto que o trazado do "Río de Ove" foi
modificado coa construcción da circunvalación.
1.2. De non ser posible o anterior, adecuar a súa
forma e dimensións, deixando fóra a zona que non
aparece na cartografía como cauce.
1.3. Se non se acepta ningunha das dúas cuestións
anteriores, cambiar o uso do SUD-C1 a
residencial.
6.810

2.1 Reducción da banda de 50m de protección da
infraestrutura ferroviaria, recollida na aprobación
inicial a 8m. Esta superficie (8m) debería
considerarse sistema xeral adscrito ao sector.
Aplicar este criterio a tódolos sectores coa mesma
problemática.

2.- O PXOM debe xustificar o cumprimento do estándar xeral de
espacios libres e zonas verdes esixido polo artigo 47.1 da LOUG, en
proporción de 15 m2 por cada 100m2 de uso residencial.
As zonas verdes deben estar localizadas en zonas adecuadas e non
residuais, tal en como esixe o artigo 47.3 para satisfacer as
necesidades da poboación, de cara a asegurar a súa accesibilidade,
funcionalidade e integración na estrutura urbanística.
En tal sentido, os novos sistemas xerais deben localizarse cercanos o
centro urbano ou en sectores de uso residencial, para garantir os
preceptos indicados.

ESTIMADA PARCIALMENTE

O espacio obxecto de alegación incumpre tales preceptos, o estar
localizado con un sector con uso terciario e alonxado da malla urbana
do núcleo de Ribadeo.
Por todo o exposto se desestima esta parte da alegación.

2.2 Reducción da banda de protección da
autoestrada ata os 25m e de 8m no caso da estrada
nacional. Estas superficies deberían considerarse
sistemas xerais adscritos ao sector. Aplicar este
criterio a tódolos sectores coa mesma
problemática.

3.- En referencia o solo rústico de protección de
infraestructuras,constituído polos terreos rústicos destinados á
localización de infraestruturas e as súas zonas de afección non
susceptibles de transformación e como mínimo debe extenderse a
linea límite de edificación establecida polo organismo
correspondiente.
En canto a carretera N-634, estímase a alegación por ser transferida, o
tramo en cuestión, o Concello de Ribadeo.

6.811

1. Reconocer a vivenda como tradicional y dividir
una das existentes en dúas (pois son 2 vivendas
con edificacións anexas).

Estímase a alegación

ESTIMADA

2. Recoñecemento do Núcleo Rural Tradicional

6.812

Incluir os seus terreos en solo urbano.

Manter a clasificación e calificacción como Solo
Urbanizable Delimitado Residencial, como
figuraba no Avance de Planeamento.

A parcela atópase incluida dentro do límite de 200 metros de costas e
fora da delimitación do solo urbano ou de núcleo rural. Está
clasificada como solo rústico de especial protección de costas nunha
parte, incompatible coa súa urbanización de conformidade coa
lexislación de Ordenación do territorio (LOUGA; Art. 85.7 e Art.
32.2) ou coa normativa reguladora do dominio público, (lei 6/2007 de
medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de
Galicia), que xustifican a súa protección, polo que se desestima a
alegación.
O PXOM debe clasificar o solo urbanizable en función da necesidade
de crecemento urbanístico e tendo en consideración aos principios de
utilización racional dos recursos naturais ou desenvolvemento
sostible.

6.813

DESESTIMADA
Proponse a cambio, a cesión gratuíta dunha finca
en Castro de Meirengos e parte doutra en "O
Campo de Cristo".

1. Incluir el frente de la parcela do núcleo de O
Rato (situada en núcleo rural común) en históricotradicional, manteniendo el resto de la parcela en
núcleo rural común.
6.814

DESESTIMADA

2. Incluír a parcela do núcleo de A Avesada en
zona tradicional.
3.Incluir toda a parte da parcela que se atopa
dentro da área de influencia dos 50m das vivendas
tradicionais dentro da zona de Solo de Núcleo
Rural Histórico-Tradicional.

Os terreos aos que se refire a alegación incumpren ditos principios,
según a previsión de crecemento do Plan e as Directrices de
Ordenación do Territorio, polo que se desestima a alegación.
.
1. Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima esta parte da alegación.

2. Se estima esta parte de la alegación.
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3. Se estima esta parte de la alegación.

6.815

Clasificar a parcela sinalada como Solo de Núcleo
Rural Común

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

DESESTIMADA

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima a alegación.
6.816

Aumentar a zona da parcela clasificada como Solo
de Núcleo Rural Tradicional, co obxecto de
cumprir as condicións mínimas de parcela
esixidas no plan.

6.863

Se estableza a saída da parcela (o acceso á
mesma).

Estimase a alegación
A parte da parcela que se atopa incluída en Solo de Núcleo Rural non
alcanza a parcela minima edificable.

ESTIMADA

DESESTIMADA

Polo tanto desestimase a alegacion.

6.864

1. Manter a zona de interese patrimonial a área de
maior concentración de evidencias
arqueolóxicas.2. Que no resto do xacemento de
Louselas se aplique o grao de protección II,
protección preventiva, mantendo así a cautela
arqueolóxica.3. Sexa incluída a parcela en núcleo
rural común, como as superficies situadas ao sur e
este.

O solo afectado por xacementos arqueolóxicos, catalógase e
delimítase pola presunta ou comprobada existencia de vestixios de
carácter arqueolóxico, regulándose polas determinacións contidas na
lei 16/85 do patrimonio Español e a lei 8/1995 do Patrimonio Cultural
de Galicia, así como as determinacións derivadas do Decreto
199/1997 que regula a actividade arqueolóxica en Galicia. Os
xacementos arqueolóxicos e os seus ámbitos de protección recollidos
no PXOM atópanse catalogados pola Dirección Xeral de Patrimonio
coa súa clave identificativa correspondente e para a exclusión ou
modificación das súas delimitacións deberá seguirse o procedemento
establecido na lexislación sectorial aplicable.Por todo o exposto
anteriormente desestímase a alegación.

DESESTIMADA

Estimase a alegación.

ESTIMADA

1. Que se reduza o terreo protexido polo regato.
6.865

6.866
6.867

2. Que se inclúa parte da finca en núcleo rural
común.
Conservar a catalogación urbanística como solo
urbano, ordenanza 5, edificación aberta.
Incluír toda a parcela en núcleo rural común ou
ata a zona de protección do camiño de Santiago

A parcelaclasificase como solo urbano non consolidado con O-5 porlo
tanto estimase parcialmente a alegación.
Estímase a alegación, incluíndo en núcleo rural común ata a zona de
protección do Camiño de Santiago.

ESTIMADA PARCIALMENTE
ESTIMADA

6.868

Sexa incluída toda a finca en urbano de uso
residencial exento.

Estímase parcialmete a alegación no sentido de recoller un espacio
proporcionado de parcela que se sirva polo acceso norte, quedando a
parte posterior destinada aaproveitamento pola parte sur e a creación
dunha nova fachada cara o sector de solo urbano non consolidado.

ESTIMADA PARCIALMENTE

6.869

Modificar a aliñación fixada para o viario do
lindeiro SE da parcela, realizándoa a partir do eixe
do vial existente.

Estímase a alegación.

ESTIMADA
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En aplicación do Art. 32.2º.b.-) da Lei 9/2002 de 30 de Decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o Solo
Rústico de Protección de Augas está constituído polas zonas de
protección que a tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico e de ordenación do territorio, que se estenderán, como
mínimo, á zona de policía definida no Art. 6º.b.-) RDL 1/2001.

1. Se reduzca a zona de protección de augas
exclusivamente á servidume da canle.

De conformidade coas disposicións contidas no Real Decreto
lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Augas e o regulamento que a desenvolve (R.D.
849/1986 de 11 de abril). As marxes dos cauces, están suxeitas en toda
a súa extensión lonxitudinal a unha zona de Servidume de 5 metros de
anchura para uso público e a unha zona de Policía de 100 metros de
anchura, na que se condiciona o uso do solo e as actividades que se
desenvolvan.

6.870

DESESTIMADA
2. As fincas indicadas se integren no núcleo rural
tradicional de O Tombín.
Por todo o exposto anteriormente desestimase a primeira parte da
alegación.

Os terreos a que se refire a alegación, incumpren as condicións
establecidas no Art. 13.3 b da LOUG, relativas aos criterios de
delimitación do solo de núcleo rural, en particular no especificado
para a súa delimitación, que deberá de facerse en función das
previsións de crecemento que o plan estableza.

1. Proxectar o vial lonxitudinal con 12 m de
ancho.
6.902

2. Adosar este vial aos muros de peche existentes.
3. Incorporar á área de reparto as dúas parcelas
indicadas.

A alegación propón un crecemento non xustificable de vivendas para
o núcleo pretendido polo que se desestima esta parte da alegación.
1.- Estimase esta parte da alegacion.
2.- Estimase esta parte da alegacion.
3.- Incorporase a parcela da esquerda. Polo tanto estimase
parcialmente a alegacion.
Polo tatno estimase parcialmente o conxunto da alegación.
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