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1.

EXPOSICIÓN PÚBLICA E TRAMITACIÓN DA APROBACIÓN INICIAL.

Unha vez rematados os traballos da fase de Aprobación Inicial, o Equipo redactor fixo entrega no
Concello da documentación integrante do documento definitivo, que foi aprobado polo Concello en
pleno do día 28 de decembro de 2013 e sometido á exposición pública.
A publicación deste acordo e do período de exposición pública foi realizada no Diario Oficial de
Galicia Nº 11 do día 16 de xaneiro de 2013 e nos periódicos Faro de Vigo e Diario de Pontevedra os
días 17 e 18 de xaneiro de 2013, respectivamente.
A exposición ao público propiamente dita, realizouse, por un prazo de dous meses a contar dende o
día seguinte ao da publicación dos citados anuncios, no edificio do concello.
A atención ao público para a realización das consultas pertinentes, foi atendida durante este período
(e aínda despois) polos membros da Oficina Técnica do concello e dous días á semana por parte de
membros do Equipo Redactor, nese mesmo lugar.
A partires da Aprobación Inicial, comezáronse a enviar copias do PXOM a diferentes organismos e
entidades para emitir os correspondentes informes sectoriais.
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2.

AS ALEGACIÓNS PARTICULARES OU VECIÑAIS

Trala aprobación inicial do PXOM de Vilaboa e unha vez rematada a fase de exposición pública do
documento completo, procedeuse por parte do equipo redactor a análise de tódalas alegacións
realizadas por parte de distintos organismos e maioritariamente por parte dos veciños vilaboeses,
para estudar o alcance das cuestións solicitadas, así como do nivel de aceptación que, a xuízo do
propio equipo, poderíase acadar na presente entrega da documentación.
A participación pública no proceso de aprobación inicial foi salientable, e tense traducido á
cantidade proporcional de 576 alegacións.
A metodoloxía seguida para o tratamento das alegacións e a súas correspondentes modificacións
sobre o PXOM (que delas se puidesen derivar), consistiu no traslado de cada unha das cuestións
solicitadas a unha base de datos e a súa localización planimétrica, para ser logo valoradas e
clasificadas do seguinte xeito:
1. Estimadas, todas aquelas alegacións que teñen posibilidade de ser incorporadas ao plan.
2. Desestimadas, todas aquelas alegacións que teñen difícil ou imposible a súa incorporación
ao plan.
3. Estimadas parcialmente, todas aquelas alegacións que só parte do exposto ten a
posibilidade de ser incorporado ao plan.
4. Irresolubles, aquelas que non puideron ser localizadas ou as que se refiren a temas que
non son competencia ou potestade do PXOM.
No seguinte cadro resúmese a valoración feita polo equipo redactor das alegacións recibidas no
concello de Vilaboa:
TOTAL
NON
IRRESOLUBLES
CONCELLO
ESTIMADAS
ALEGACIÓNS
341
%

59.20%

ESTIMADAS
PARCIALMENTE

ESTIMADAS

TOTAIS

60
10.42%

175
30.38%

576
100,00%

Polo xeral, a maioría das alegacións refírense a cambios na clasificación do solo para recoller
parcelas lindeiras cos núcleos urbanos e rurais existentes. Outra temática numerosa motivo de
alegación foi a referida a vías públicas, onde os veciños ben propoñen que se recollan ou eliminen
certos trazados, ou ben, que se reduzan os anchos das aliñacións propostas. Tamén se
presentaron alegacións con carácter administrativo, como as referidas aos límites municipais, a
elementos do catálogo de bens culturais, ou a erros detectados na cartografía do plan, para ser
rectificados.
2.1. INFORME-RESPOSTA
ORGANIZACIÓNS.

INDIVIDUALIZADA

DAS

ALEGACIÓNS

PARTICULARES

E

DE

A resposta particularizada a cada unha das alegacións contense nun anexo, ao final do presente
documento.
Os orixinais das alegacións presentadas contéñense no Expediente de tramitación do PXOM
dilixenciado polo Concello.
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3.

INFORMES DAS ADMINISTRACIÓNS.

Ademais das alegacións particulares e veciñais, recibíronse informes ou escritos de varias
Administracións que se detallan en apartados individuais.
Os orixinais destes informes contéñense no Expediente de tramitación do PXOM dilixenciado
polo Concello.
3.1. RESPOSTA AO INFORME DE DATA 21/02/2013, DA ÁREA DE URBANISMO, PERTENCENTE Á
“DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR”, DO MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE.
En base a este informe realízanse as seguintes correccións ou aclaracións:
- Ao respecto da liña de ribeira e da súa representación, obsérvase que a consideración
feita polo informe, pode deberse á coincidencia da súa traza, na maior parte da costa do
concello, coa propia liña de dominio público marítimo-terrestre, predominando esta
última. Revisouse a grafía co fin de aclarar este apartado.
- As follas que bota en falta este informe, pertencen á Serie O-3 realizada a escala
1:2.000, onde se representan só aquelas zonas clasificadas como solo urbano, solo de
núcleo ou urbanizable, obviando aquelas nos que non aparecen ditos tipos de solo (solo
rústico). Para poder ver representado o deslinde oficial completo, haberá que remitirse á
Serie O-2 (escala 1:5.000) da documentación gráfica do Plan.
- Elimínase a liña paralela ao dominio público marítimo-terrestre, froito dun erro na grafía.
- Corríxese a delimitación e representación da zona portuaria de San Adrián.
3.2. RESPOSTA AO INFORME DE DATA 06/05/2013, DA “SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DOMINIO
PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE”, PERTENCENTE Á “DIRECCIÓN GENERAL DE
SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR”, DO MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE.
Con respecto ao contido do informe desfavorable de data 6 de maio de 2013, realízanse as
seguintes modificacións no documento do PXOM:
- Revísase a liña de servidume de protección procedendo a recoller o ancho de 100 m. en
todo o termo municipal de acordo coa O.M. de 21-10-1997 e coas NN.SS. de 1988.
Tamén se grafía nos planos unha liña proposta de servidume de protección, motivo da
solicitude de redución que se está a tramitar, por parte do concello, segundo a
disposición transitoria primeira da Ley 2/2013, de 29 de maio, de protección e uso
sostible do litoral.
- Indícase expresamente nas fichas dos elementos catalogados que se localizan tanto en
dominio público marítimo-terrestre como en servidume, que se estará ao establecido na
Disposición Transitoria Cuarta da Ley de Costas.
- En referencia aos apartados 7.3.3. e 7.3.4. da Normativa Urbanística, relativos aos plans
especiais na zona litoral e portuaria respectivamente, o apartado 7.3.3 eliminase e no
7.3.4. (agora 7.3.2) recóllese a necesidade de ter en conta as determinacións citadas e a
emisión de informe.
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- No relativo aos posibles tramos de fachada marítima cuxo tratamento homoxéneo se
propoña obter renunciase a esta posibilidade por non darse nos núcleos costeiros as
circunstancias da Disposición Transitoria Terceira 3. 2ª da Lei de Costas.
3.3. RESPOSTA AO INFORME DE DATA 12/07/2013 DA DEMARCACIÓN DE “CARRETERAS DEL
ESTADO EN GALICIA”, PERTENCENTE Á “DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS”, DO
MINISTERIO DE FOMENTO.
Con respecto ao contido deste informe, realízanse no documento do PXOM ás seguintes
modificacións:
Estradas de xestión directa N-550 e N-554:
-

Recóllese o Solo Rústico de Protección de Infraestruturas (RPIN) de forma clara nos planos
do documento, conforme á normativa vixente de aplicación.

-

No caso das estradas N-550 e N-554 represéntase a liña límite de edificación a 25 metros,
medidos horizontalmente desde a aresta exterior da calzada (independentemente da
clasificación do solo), de acordo co artigo 25 da “Ley 25/1988, de 29 de julio, de
Carreteras”.

-

Recollese na Normativa que desde a liña límite de edificación queda prohibido calquera tipo
de obra de construción, reconstrución ou ampliación, a excepción das que resulten
imprescindibles para a conservación e mantemento das construcións existentes. Igualmente
se recollen as previsión do artigo 86 do Reglamento General de Carreteras, sobre
coincidencia de zonas.

-

Recóllese no PXOM o deber de cumprir tanto o preceptuado no Título III do Reglamento
General de Carreteras (art. 101 e seguintes) como na O.M. de 16 de decembro de 1997,
para apertura ou modificación dos accesos ás estradas de titularidade estatal.

-

No referente aos peches, engádese que os peches non diáfanos só se autorizaran
exteriormente á liña límite da edificación imposta pola estrada estatal, e a reconstrución dos
existentes farase como se fosen de nova construción, salvo para meras operacións de
reparación e conservación. Establécese nas Ordenanzas que en ningún caso as portas
situadas nos peches da fronte de parcela que dá a estrada abrirán cara a mesma, e que
estas deberán recuarse de forma que os vehículos estacionados ate elas non invadan a
calzada.

-

Inclúense as condición recollidas no artigo 94 do Reglamento General de Carreteras, para o
outorgamento de autorizacións nas zonas de protección das estradas estatais.

-

No Informe de Sustentabilidade Económica aínda que xa se recollía esa aclaración a nivel
xeral, inclúese a mención expresa de que os datos ou estimacións alí recollidos non son
vinculantes para os Ministerios e organismos estatais, fóra dos casos en que estean
debidamente aprobados mediante os acordos correspondentes.
Estradas de xestión indirecta, autoestrada AP-9:

-

Grafítase a liña límite de edificación a 50 m medidos horizontalmente desde a aresta
exterior da calzada e tense en conta o artigo 86 do Regulamento Xeral de Carreteras.

-

Indícanse as delimitacións das zonas de protección da AP-9, incluíndo a zona de dominio
público, a zona de servidume e a liña límite de edificación.

-

Indícase na Normativa que as redes de infraestruturas proxectadas no Plan non se
establecerán na zona de dominio e que os vertidos deberán canalizarse de xeito
independente da propia rede da AP-9.
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-

Con respecto ás zonas de protección e a liña límite da edificación obsérvanse discrepancias
entre a normativa estatal e autonómica que xa se recollen ou perfilan mellor na normativa e
nas remisións a lexislación sectorial respectiva.

-

Considérase a reserva de solo necesaria para a futura ampliación do Enlace de Figueirido
na AP-9.

-

Ademais, no Punto 8.8 (Condicións específicas de solo rústico de protección de
infraestruturas -RPIN) da Normativa Urbanística refórzase a referencia á necesaria
autorización deste Ministerio para a execución de obras no solo rústico fóra dos tramos
urbanos.
Contaminación acústica:

-

Inclúense na normativa a necesidade de que para as novas construcións próximas ás
estradas do Estado, existentes ou previstas, que, con carácter previo ó outorgamento de
licencias de edificación, se leve a cabo os Estudos correspondentes de determinación dos
niveis sonoros esperables, así como a obrigatoriedade de establecer limitacións a
edificabilidade ou de dispor os medios de protección acústica imprescindibles en caso de
superarse os límites recomendados, de acordo co establecido na normativa vixente (Lei
37/2003, de 17 de novembro, do Ruído, BOE 18.11.2003) e no seu caso, na normativa
autonómica.

3.4. RESPOSTA AO INFORME DE DATA 11/02/2016 DA DEMARCACIÓN DE “CARRETERAS DEL
ESTADO EN GALICIA”, PERTENCENTE Á “DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS”, DO
MINISTERIO DE FOMENTO
Finalmente, tralas correccións feitas a raíz do anterior informe, a demarcación estatal emitiu
unha nova resolución onde se informa favorablemente o PXOM de Vilaboa, no referente a
Rede de Estradas do Estado, coa suxeición a unha serie de prescricións que, de novo, son
emendadas na presente entrega. Así, actualizouse na documentación as referencias á nova
lexislación e corrixiuse a Normativa Urbanística naqueles apartados que indica o informe. Ao
respecto da liña de edificación, represéntase explicitamente nos planos de ordenación.
3.5. RESPOSTA AO INFORME EMITIDO EN MATERIA DE COSTAS POLA SECRETARÍA XERAL DE
ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS DA XUNTA DE GALICIA, DE DATA 28/02/2013.
A. Deslinde do dominio público marítmo-terrestre
- No tocante á correcta representación do deslinde e da ribeira do mar, estarase ao
disposto pola D. G. de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
B. Normativa Urbanística
- Con carácter xeral admítense as correccións indicadas, aínda que axústanse aquelas
cuestións que teñen cambiado o seu tratamento polas novas posibilidades que ofrece a
modificación recente da Lei de Costas que (entre outras cuestións) permite en núcleos
rurais procedementos que antes só se permitían ao solo urbano.
C. Planos
- Respecto ao solo urbanizable delimitado UDI-4 hai que lembrar que se trata dunha figura
xa desenvolvida e que para a súa aprobación definitiva contou co informe favorable da
Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.
- Na Memoria Xustificativa, no Apartado 6.12, xustifícase o cumprimento das disposicións
recollidas no artigo 30 da Lei de Costas e 58 do seu Regulamento para os ámbitos de
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solo urbanizable delimitado na zona de influencia e nas correspondentes fichas
recórdase da necesidade de xustificación dos citados artigos no seu desenvolvemento .
- Revisouse a delimitación dos núcleos rurais localizados nos primeiros 200 m. desde a
ribeira do mar en cumprimento dos criterios e definicións da LOUG na redacción dada
pola lei 2/2010.
- Cualifícanse os ámbitos portuarios como Sistema Xeral Portuario.
3.6. RESPOSTA AO INFORME DE PORTOS DE GALICIA, DEPENDENTE DA CONSELLERÍA DO
MAR DA XUNTA DE GALICIA, DE DATA 12/03/2013.
Con respecto ao contido deste informe realízanse no documento do PXOM ás seguintes
modificacións:
-

Cualifícanse os portos de San Adrián de Cobres e Santa Cristina como sistema xeral
portuario.

-

Actualízase a cartografía dos portos, tanto nos planos de información como de ordenación e
a delimitación da súa zona de servizo, aínda que a instalación de Santa Cristina non é
definitiva.

-

Ao respecto da Normativa Urbanística de Plan Xeral admítense as correccións indicadas no
artigo 4.9.8. da Normativa.

-

No referente ao catálogo do patrimonio cultural e arqueolóxico, A lonxa de praia Deilán
(A_016), elimínase do Catálogo de Bens Culturais do PXOM. Ao respecto do Peirao de San
Adrián (A_029), mantense como ben inventariado e a documentación oficial por parte do
concello, que xustifica a súa catalogación é a propia ficha do elemento recollido no propio
Catálogo do PXOM.

3.7. RESPOSTA AO INFORME DE PORTOS DE GALICIA, DEPENDENTE DA CONSELLERÍA DO
MAR DA XUNTA DE GALICIA, DE DATA 04/02/2016.
Logo de analizar o documento do PXOM de Vilaboa recibido o 05/08/2015, Portos de Galicia a
Consellería do Mar emitiu un novo informe onde se indicaban dúas cuestións a corrixir e que
foron emendadas.
3.8. RESPOSTA AO INFORME DE PORTOS DE GALICIA, DEPENDENTE DA CONSELLERÍA DO
MAR DA XUNTA DE GALICIA, DE DATA 18/02/2016.
Finalmente, trala corrección das dúas cuestións apuntadas no anterior informe, a Consellería
do Mar informou favorablemente o PXOM de Vilaboa.
3.9. RESPOSTA AO INFORME EMITIDO POLA AUTORIDADE
DEPENDENTE DO MINISTERIO DE FOMENTO DE DATA 06/02/13.

PORTUARIA

DE

VIGO,

Con respecto ao contido deste informe realízanse no documento do PXOM ás seguintes
modificacións:
-

As zonas de servizo do Porto de Vigo, califícanse como “Sistema Xeral Portuario”.

-

Revisouse a Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP), segundo a derradeira
versión, e recolléronse no PXOM como Sistema Xeral Portuario.
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3.10. RESPOSTA AO INFORME EMITIDO POLA AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO,
DEPENDENTE DO MINISTERIO DE FOMENTO DE DATA 21/09/16.
O informe da Autoridade Portuaria de Vigo, logo de analizar o documento do PXOM de Vilaboa
recibido o 05/08/2015, realizou as seguintes alegacións, ás que se dan resposta no presente
informe:
1ª.- CONSIDERACIÓNS XENÉRICAS AO DOCUMENTO DO PXOM.

Nesta primeira alegación, advírtese que “el PXOM no debe en ningún caso ordenar ni incluir
normativa ni disposición urbanística alguna dentro de la zona de servicio portuaria limitándose
en todo caso a considerarla en la ordenación como Zona de Servicio de Puertos.”
Realízase a diferenciación, tanto na Normativa Urbanística como nos planos de ordenación,
entre a zona adscrita aos portos dependentes da Comunidade Autónoma (Portos de Galicia) e
os portos de interese xeral (Autoridade Portuaria).
2ª.- Apartado 4.9.8. SISTEMA XERAL PORTUARIO del TOMO III. NORMATIVA XURÍDICA.

Eméndanse as deficiencias observadas para este apartado da normativa.
3ª.- Apartado 7.4.2. PLANS ESPECIAIS PORTUARIOS del TOMO III. NORMATIVA XURÍDICA.

Eméndanse as deficiencias observadas para este apartado da normativa.
4ª.- Apartado 4.9.8. ANEXO NORMATIVO: TRAMITACIÓN DE LICENZAS E DOCUMENTACIÓN del
TOMO III. NORMATIVA XURÍDICA.

Corríxese o erro observado neste apartado da normativa.
5ª.- SOBRE EL ESPAZO LIBRE L-021.

Elimínase do Sistema Xeral Portuario a cualificación correspondente ao espazo libre L-021,
dando traslado deste feito aos planos de ordenación. Igualmente, de cara á vindeira fase
(Aprobación definitiva) se axustan todas aquelas referencias existentes no documento do plan,
onde figure dito espazo libre.
6ª.- INCLUSIÓN DEL ELEMENTO A-032 NO CATÁLOGO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS A
PROTEXER.

Infórmase desfavorablemente o inclusión do elemento Varadeiro dos Garabatos A-032 no
Catálogo de elementos patrimoniais e requírise a súa eliminación. De seguido expónse a
xustificación por parte do equipo redactor do PXOM de Vilaboa a este respecto, co fin de
manter esta catalogación:
O art. 1 da Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia afirma que forman parte do Patrimonio
Cultural de Galicia os “bens materiais e inmateriais que, polo seu recoñecido valor propio,
deban ser considerados como de interese relevante para a permanencia e a identidade da
cultura galega a través do tempo”.
O 12 de maio de 2008 tivo entrada no Concello de Vilaboa (rexistro de entrada nº 2497), un
documento oficial da Consellería de Cultura no que se instaba ao Concello a incluír no Catálogo
do PXOM, entre outros, os seguinte elemento:
- “Asteleiro de ribeira Acuña, en Santradán. Cobres” situado nas coordenadas 528278 /
4683835
A intención da ficha A_032 do Catálogo do PXOM, documento que forma parte do planeamento
urbanístico do Concello de Vilaboa en aplicación do art. 75 da LOUGA, é protexer o Varadeiro
dos Garabatos ou Asteleiro de ribeira de Acuña, un estaleiro tradicional que forma parte do
Patrimonio Cultural de Galicia en virtude do art.1.3 da devandita Lei 8/1995, que sanciona como
parte do patrimonio cultural de Galicia os bens de interese, entre outros, “arquitectónico,
histórico e etnográfico e técnico”, sendo competencia exclusiva da Xunta de Galicia, a través da
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Consellería de Cultura, (art. 2 da Lei 8/1995) a determinación de qué bens deben formar parte
dos catálogos municipais que conforman o Patrimonio Cultural de Galicia.
A Consellería de Cultura da Xunta de Galicia informou favorablemente o Catálogo e o PXOM de
Vilaboa (do que forma parte a ficha de referencia) a tráves dun informe oficial asinado pola
Directora Xeral de Patrimonio Cultural o pasado día 20 de xaneiro de 2016 (Expd 2013/624),
polo que o Concello de Vilaboa non é competente para desprotexer, en ningún momento do
procedemento administrativo en curso, ningún dos bens culturais que se sitúan no seu termo
municipal.
O argumento esgrimido pola Autoridade Portuaria de Vigo para xustificar a solicitude de
exclusión deste ben do Catálogo do PXOM de Vilaboa (“...una calificación de protección
arquitectónica como la planteada puede afectar negativamente a la explotación portuaria y uso
concesional otorgado” ata o ano 2.027) é un prexuízo (isto é, unha opinión concibida con
anterioridade á experiencia) que non atopa amparo na Lei 8/1995, dado que non cabe presupor,
en ningún caso, que a Consellería de Cultura teña a intención de dificultar a actividade do titular
desta instalación ou afectala de forma negativa e gratuíta.
Mutatis mutandis, é como se o Vaticano se opuxese á protección legal dunha igrexa parroquial
argüíndo que esta decisión administrativa pode afectar negativamente ao culto.

3.11. RESPOSTA AO INFORME DA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, DA
SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE, PERTENCENTE Á SECRETARÍA GENERAL DE
ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA, DO MINISTERIO DE
FOMENTO, DE DATA 01/04/2013
Con respecto ao contido deste informe realízanse no documento do PXOM ás seguintes
modificacións:
-

Inclúese na Normativa Urbanística do PXOM a normativa sectorial aplicable.

-

Modifícase a redacción do artigo 4.9.9 da Normativa Urbanística do PXOM para recoller
correctamente a normativa sobre excepcións e autorizacións en materia de Servidumes
Aeronáuticas

-

Incorpóranse como anexo a normativa a totalidade dos planos das Servidumes
Aeronáuticas que afectan ao termo municipal que viñan anexados no informe da Dirección
General de aviación civil.

-

Ao respecto das autorizacións en materia de Servidumes Aeronáuticas, inclúense na
Normativa Urbanística do PXOM, a correspondente normativa aplicable.

3.12. RESPOSTA AO INFORME DA “DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES”, DA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS, PERTENCENTE Á “SECRETARÍA DE
ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA”, DO MINISTERIO DE
FOMENTO, DE DATA 01/02/2013
Con respecto ao contido deste informe realízanse no documento do PXOM ás seguintes
modificacións:
-

Rotúlase nos planos do PXOM o Eixo Atlántico.

-

Defínese expresamente no PXOM as zonas de servidume establecidas para as
infraestruturas ferroviarias na lexislación vixente das que dispoñemos de información e que
poidan ter unha incidencia urbanística aos efectos do PXOM.
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-

Fíxase no solo urbano e de núcleo rural a liña límite da edificación a unha distancia de 20
metros a cada lado da plataforma ferroviaria.

3.13. RESPOSTA AO INFORME DA “DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES”, DA
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS, PERTENCENTE Á “SECRETARÍA DE
ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA”, DO MINISTERIO DE
FOMENTO, DE DATA 08/09/2015
O informe do Ministerio de Fomento, logo de analizar o documento do PXOM de Vilaboa
recibido o 31/07/2015 na “Secretaría General de Infraestructuras”, informa favorablemente a
documentación relativa ao PXOM de Vilaboa, sen que haxa inconveniente para continuar coa
súa tramitación.
3.14. RESPOSTA AO INFORME DE ADIF, DEPENDENTE DO MINISTERIO DE FOMENTO, DE
DATA 19/02/2013
Con respecto ao contido deste informe realízanse no documento do PXOM ás seguintes
modificacións:
-

Téñense en conta as limitacións establecidas na zona de dominio, na zona de protección,
así como o límite de edificación, sinaladas na Lei 39/2003 do Sector Ferroviario e o Real
Decreto 2387/2004 de 30 de decembro.

-

Incorpórase ao Plan Xeral a Subestación Eléctrica de Tomeza, como parte integrante da
liña do Eixo Atlántico Coruña-Vigo, e descártase o solo urbanizable non delimitado UNDI_1.

-

O nivel de protección dos dous elementos catalogados referidos no informe (a Estación do
ferrocarril A-004 e a Ponte sobre o ferrrocarril I-003) é compatible coa prestación do servizo
ferroviario.

-

Recóllese na Normativa Urbanística do PXOM as consideracións feitas no informe ao
respecto dos peches, das autorizacións para obras, instalacións ou actividades, ou das
separatas de impacto por ruído e vibracións para os proxectos construtivos das edificacións.

3.15. RESPOSTA AO INFORME DA “DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS” DO
“MINISTERIO DE DEFENSA”, DE DATA 09/10/2013
Recóllese no PXOM, tanto na súa parte normativa (apartados 1.3 e 4.8.12.9 da Normativa
Urbanística do PXOM) como gráfica, a existencia da Zona de Seguridade da Base General
Morillo, aprobada por orden Ministerial 2050/2009, de 15 de xullo, BOE 182.
3.16. RESPOSTA AO INFORME DA “SUBDIRECCIÓN GENERAL DE REDES Y OPERADORES
DE TELECOMUNICACIONES”, DA “DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN”, DEPENDENTE DA “SECRETARÍA DE ESTADO DE
TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN” DO “MINISTERIO DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO”, DE DATA 28/02/2013.
Con respecto ao contido deste informe realízanse na Normativa Urbanística do documento do
PXOM ás modificacións indicadas nos apartados que non estaban aliñados coa lexislación
vixente nos artigos 4.11.7 da Normativa e nos 10.v), 26 e 43 do Anexo Normativo: tramitación
de licenzas e documentación, especialmente no relativo ao sinalado nos apartados do Informe
citados:
a) Dereito dos operadores á ocupación do dominio público e normativa aplicable.
b) Uso compartido da propiedade pública ou privada.

consultora galega s.l.

INFORME PARTICIPACIÓN

13

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VILABOA

3.17. RESPOSTA AO INFORME DE MINAS, DA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PONTEVEDRA,
DEPENDENTE DA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E
INDUSTRIA DA XUNTA DE GALICIA DE DATA 30/05/2013
Neste informe certifícase a non existencia de dereitos mineiros que puideran afectar ao Plan
Xeral dentro do termo municipal de Vilaboa.
3.18. RESPOSTA AO INFORME DO SERVIZO DE MONTES DE PONTEVEDRA, DEPENDENTE
DA SECRETARÍA XERAL DO MEDIO RURAL E MONTES, CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
DA XUNTA DE GALICIA, DE DATA 15/03/2013
Revísase a Normativa Urbanística referentes aos solos de especial protección forestal e de
espazos naturais eliminando os condicionantes conflitivos coa lexislación forestal que se citan
nos artigos 8.4 e 8.7
A respecto dos Montes do Morrazo, declarados coma Espazos Naturais polas N.C.S. da
provincia de Pontevedra eliminase a referencia as DOTG, incluíndo que o IPAI da CMATI
sinalou a necesidade de protexer tamén e incluír nesta categoría de espazos naturais a este
espazo e para compatibilizar as proteccións desta categoría coas actividades forestais inclúese
o seguinte texto:


No espazo dos Montes do Morrazo (dado que non é un espazo natural declarado pola
lexislación ambiental, pero foi incluído nesta categoría por indicación do IPAI xa citado), e
dado que o seu uso é basicamente forestal de explotación, compatibilizaranse as
proteccións desta categoría coas actividades forestais que se desenvolven nel, e sobre
todo coa aplicación da lexislación forestal (segundo as indicacións do Informe sectorial do
organismo que ten as competencias en materia forestal -neste intre a Consellería de Medio
Rural-).

3.19. RESPOSTA AO INFORME DO SERVIZO DE MONTES DE PONTEVEDRA, DEPENDENTE
DA SECRETARÍA XERAL DO MEDIO RURAL E MONTES, CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
DA XUNTA DE GALICIA, DE DATA 23/09/2015
Neste informe a Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes entende que coas correccións feitas
no documento, quedaría protexida de xeito suficiente a superficie forestal de maior relevancia
natural e social do concello.
3.20. RESPOSTA AO INFORME SOBRE A CALIDADE DO ISA, DA SECRETARÍA XERAL DE
CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL, DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS DA XUNTA DE GALICIA, DE DATA 22/03/2013
Dito informe avalía o cumprimento do documento de “Informe de Sostibilidade Ambiental“ en
canto a estrutura e contido en relación co documento de referencia así como da lexislación
sectorial aplicable.
Dun modo xenérico parece indicarse que se cumpre co previsto no Documento de Referencia
salvo por algunhas das cuestións que se enumeran a continuación e as cales lle deron solución
dende un alcance suficiente para a escala de resolución do documento de PXOM.
-

Sobre a cartografía que presenta o documento de ISA, corrixíronse aqueles erros
detectados e completáronse con planimetría referida a situación dos hábitats, dos valores
naturais, da fraxilidade visual da paisaxe (extrínseca e intrínseca), dos riscos
naturais/tecnolóxicos, da zonificación acústica (escala axeitada), etc…

-

En relación aos apartados da análise das variables que inciden sobre a planificación
abordouse dun xeito máis completo facendo as correccións suxeridas como no caso da
análise do ciclo hídrico que pasa a abordarse dende unha perspectiva máis ampla (calidade
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das augas – redes de servizos – riscos hidrolóxicos) ou no caso das variables ambientais xa
que se recollen tamén as determinacións aportadas por Conservación da Natureza sobre
aquelas variables de incidencia natural / ambiental.
-

Sobre o ámbito de influencia do PXOM do cal se dí que se considera axeitado, complétase
información sobre as posibles afeccións en relación co POL e coas DOT.

-

En canto a mobilidade, recóllense as determinacións das DOT como se indica.

-

Procédese a incluír información e caracterización dos hábitat de interese comunitario
identificados no "Atlas y manual de los hábitats españoles" do Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, aportando a conseguinte cartografía así como a
actualización dos listados aos que fai mención este punto.

-

Elabórase un apartado de riscos que se complementa coa información cartográfica aportada
neste senso.

-

Procédese a completar o apartado do patrimonio dun xeito máis sintético con alusións
directas ao Camiño Xacobeo Portugués ao seu paso polo concello de Vilaboa.

-

En canto a variable ocupación do solo, procédese a completar a información e mesmo se
avalía a capacidade produtiva do concello en base a documentación cartográfica das clases
agrolóxicas.

-

Procédese a actualizar os datos dos plans e programas que inciden sobre a planificación do
concello de Vilaboa, actualización sobre os dereitos mineiros, servidumes aeronáuticas,
etc… tamén se incorporan a referencia a planificación estratéxica de programas de
recuperación de especies protexidas así como do proxecto sectorial do parque eólico de
Pedras Negras e a problemática que presenta respecto da súa execución debido a
confrontación social.

-

Revísanse o análise das alternativas en base aos posibles cambios na ordenación
derivados da aplicación dos informes sectoriais.

-

En relación coa delimitación proposta do UDI_1 procedeuse a un axuste na súa delimitación
excluíndo as marxes inmediatas dos regos que atravesan o ámbito se ben se adscriben
para que pasen a titularidade municipal. En todo caso a proxección dunha serie de viais de
nova apertura neste ámbito, condicionarán tamén o resultado final deste espazo. De
calquera xeito, indícase na súa ficha de planeamento a condición de preservar na medida
do posible a conservación dos hábitats prioritarios detectados na zona.

-

En relación á identificación e caracterización dos efectos sobre o medio procédese a unha
revisión da estimación e asignación dos pesos das variables consideradas se ben a
valoración se fai en varios procesos dun lado máis territorial e doutro máis cualitativo
complementado a súa vez coas fichas de impactos dos ámbitos onde se establecen tamén
medidas particulares. En canto a capacidade de acollida, non é certo que o resultado da
súa valoración obteña unhas cifras do 97.45 % para todo o concello, senón para os ámbitos
valorados. A capacidade de acollida establece de partida cales son as zonas máis
apropiadas para o desenvolvemento dun uso determinado sobre a cal se procede con
posterioridade a delimitar os ámbitos (urbanizables na súa maioría).

-

Procédese a completar o apartado de deseño de medidas.

-

Trasládase ao documento do ISA como anexo a información sobe a coherencia coas DOT e
o POL.

-

Procedese a avaliar a viabilidade económica das alternativas das que se dispoñen de datos
económicos (a 1 e a 2) e analízase en detalle (para cada actuación) o custo das medidas
correctoras dirixidas a prever, minimizar ou paliar os efectos negativos.
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-

En base a todos os cambios derivados deste e doutros informes, procédese ao axuste na
valoración das táboas e matrices da análise de coherencia

3.21. RESPOSTA AO INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA,
DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS DA XUNTA
DE GALICIA, DE DATA 23/05/2013
O presente informe de Conservación da natureza, enumera profusamente a información da que
dispón en relación co ámbito de influencia do concello de Vilaboa. Cita varias listaxes e fontes
de datos nas que se recollen, hábitats, humidais, flora, fauna, espazos naturais catalogados,
etc…
Logo de toda esta información require que se incorporen ao documento do PXOM (memoria de
información e documento de ISA) unha serie de cuestións das que para algún dos casos
apórtase información gráfica facilitando a súa incorporación ao mesmo.
Finalmente, enuméranse unha serie de conclusións (en cursiva se citan os textos literais do
informe) aos efectos de recoller especificamente no documento do PXOM:
Conclusións
Atendendo á súa consulta, en base á información dispoñible nestas dependencias e á
información achegada, considérase que o PXOM debe integrar as seguintes cuestións:
• O Solo Rústico incluído dentro da delimitación do LIC e ZEPVN "Enseada de San Simón"
debe ser clasificado como Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais en base á
delimitación do LIC e ZEPVN "Enseada de San Simón". Tal delimitación aparece reflectida
no plano adxunto titulado "Situación do PXOM con relación a espazos naturais protexidos".
-

Así se recolle nos planos de ordenación considerando a categoría de rústico de especial
protección de enclaves naturais para a delimitación do LIC e ZEPVN "Enseada de San
Simón", se ben a maioría do ámbito a protexer sitúase en dominio marítimo co cal so se
clasifica a zona máis próxima ao borde litoral por ser o obxectivo a clasificar polo
documento de PXOM.

-

• Débense protexer os cursos fluviais (incluso regos e regatos) e a súa vexetación de ribeira
por representar estes uns ecosistemas de alto valor ambiental e ser compoñentes esenciais
da paisaxe apropiados para o deleite da sociedade. Neste sentido, o artigo 10 da Lei 5/2006
do 30 de xuño, para a protección, a conservación e mellora dos ríos galegos, declara de
interese xeral a conservación do patrimonio natural fluvial da Comunidade Autónoma de
Galicia, e o artigo 16 da Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial declara de interese xeral
a conservación das formacións vexetais nas marxes dos ríos e regueiros.

-

Así se fai en todos os casos cunha clasificación de solo rústico de protección de augas e
canles ata os 100 metros nos ríos de masa de auga segundo a información do PHGC e de
25 metros para aqueles ríos que teñen menor entidade e que non desenvolven especiais
valores ambientais máis aló desta distancia. En ocasións esta protección pode estar
superposta por outras que chegan a ser incluso máis restritivas como é o caso do val do
Tomeza que se clasifica ademais como de enclaves naturais.
• Respecto dos hábitats situados fóra da rede Natura 2000, procederase a comprobar que,
cando menos, os hábitats de carácter prioritario queden incluídos dentro dalgunha
clasificación de solo que evite o seu deterioro ou contaminación. A documentación a xerar
neste marco incorporará cartografía coa totalidade dos hábitats existentes e os seus
códigos correspondentes a escala, coma mínimo 1:25.000, e quedará definido, ao menos
para o caso dos hábitats prioritarios, as condicións correspondentes para a súa protección.

-

De forma xenérica a delimitación das zonas con hábitats prioritarios sitúanse na
clasificación de solo rústico de acordo coas distintas categorías de solo e ou superposición
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delas. O único punto no que pode presentarse algún tipo de incidencia á hora de establecer
unha correcta protección destes hábitats ten lugar na zona inmediata ao rego do Sidral. En
todo caso, indicaránse nas fichas dos ámbitos de desenvolvemento esta circunstancia para
evitar a destrución destes hábitats e evitar o seu illamento no contexto do territorio.
-

En calquera caso, ademais do plano do ISA onde se representan os hábitats tamén
aparecen a cartografía dos hábitats no plano de información I-1-3_CUNCAS
HIDROGRAFICAS E ZONAS DE PROTECCIÓN DO P.H.G.C. / HÁBITATS
• Por outra banda. dada a existencia de humidais incluidos no Inventario de Humidais de
Galicia dentro dos límites do Concello de Vllaboa, estimase conveniente que se teñan en
consideración coa finalidade de outorgarlles unha clasificación de solo que evite o seu
deterioro dada a súa importancia ecolóxica.

-

Xa que a maioría da superficie dos humidais sitúanse ou ben na zona marítima, intermareal
ou próxima aos ríos e regatos asúmese que queda suficientemente garantida a súa
protección coas categorías de solo rústico asignadas en todos os casos.
• En relación coas especies protexidas en base ao Decreto 88/2007 do 19 de abril polo que
se regula o Catálogo Galego de Especies Ameazadas (modificado polo Decreto 167/2011,
de 4 de agosto), comunicase para a súa conservación. Da existencia de diferentes especies
de fauna localizadas nas zonas representadas no plano adxunto titulado "Situación de
especies de fauna ameazada dentro do Concello de Vilaboa".

-

En relación coas especies protexidas sinaladas no plano adxunto, semella que nas
determinacións do PXOM non se vulneren ou se contribúa a aumentar o risco de ditas
especies xa que no caso da zonificación dos “morcegos cavernícolas” non se ten previsto
ningún desenvolvemento urbanístico máis aló do completamento dos núcleos rurais
existentes con criterios dun crecemento sostible, e coherente co territorio. En canto a
zonificación da Emberiza schoeniclus ao ser ou seu ámbito de distribución todo o concello,
deberase prestar especial atención nos futuros desenvolvementos a posible presenza e
tomar medidas en consecuencia.

3.22. RESPOSTA AO INFORME DA SUBDIRECCIÓN XERAL DE PROGRAMACIÓN E
PROXECTOS DE AUGAS DE GALICIA, DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS DA XUNTA DE GALICIA, DE DATA 31/07/2013
Con respecto ao contido deste informe, realízanse no documento do PXOM ás seguintes
modificacións:
-

Recóllese no PXOM a rede hidrográfica do concello, incluíndo aqueles ríos codificados no
PHGC, e quedan reflectidos nos planos de ordenación do PXOM a delimitación técnica da
zona de servidume (5 m.) e de policía (100 m.).

-

Recóllense como parte da documentación gráfica do PXOM, e téñense en consideración
para unha mellor ordenación, aquelas zonas que figuran no Rexistro de Zonas Protexidas
do PHGC, aprobado por RD 1332/2012.

-

Recóllense expresamente na documentación do PXOM as Áreas con Risco Potencial
Significativo de Inundación: Rego Chan da Goa (ES014-PO-01-03-20) e un regato
innominado (ES014-PO-01-03-19).

-

No referente ao solo rústico de protección de canles, revisáronse as delimitacións das
proteccións da rede hidrolóxica do concello sen reducir a protección daqueles ríos que son
masa de auga.

-

Recóllese na Normativa do PXOM (artigo 12 do Anexo Normativo: tramitación de licenzas e
documentación) que mentres as redes veciñais non conten con concesión administrativa de
Augas de Galicia, non se poderán conceder novas licencias de construción.
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-

Contémplase no PXOM o sistema de abastecemento previsto para a inclusión do concello
de Vilaboa no Plan de Abastecemento a Pontevedra e a súa Ría.

-

Resólvense as contradicións referidas neste informe, ao respecto das dotacións de
abastecemento, aplicando na normativa a remisión directa aos estándares de demandas
por tipo de uso que a Confederación Hidrográfica establece no seu Plan Hidrolóxico.

-

No referente a evacuación de augas pluviais, recoméndase na Normativa Urbanística do
PXOM (artigo 5.2.4) o uso das técnicas recollidas nas Instrucións Técnicas para Obras
Hidráulicas de Galicia.

-

Incorpórase á lexislación aplicable en materia de augas: a Lei 9/2010 de Augas de Galicia e
Plan Hidrolóxico Galicia Costa, aprobado por RD 1132/2012 de 14 de setembro.

-

Recóllese na Normativa Urbanística do PXOM (artigo 5.3.4) que calquera actuación en
canles públicas, ríos, regatos, etc, así como nas súas respectivas zonas de servidume e
policía, precisará autorización administrativa do organismo de conca e calquera
planeamento derivado do PXOM que os poida afectar será tamén informado por este
organismo.

3.23. RESPOSTA AO INFORME DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, DA
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR DA XUNTA DE GALICIA, DE DATA 28/10/2013
Esta Axencia non xulgou oportuno emitir informe facultativo ao respecto do PXOM de Vilaboa.
3.24. RESPOSTA AO INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL, DA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE
GALICIA, DE DATA 14/11/2013
Con respecto ao contido deste informe, realízase a resposta seguindo o índice de apartados
que figuran no propio informe.
1. SOBRE OS BENS A PROTEXER
1.1. Bens de Interese Cultural
Ao equipo redactor non lle consta ningún ben declarado de interese cultural de xeito
individualizado, polo que unicamente pódense entender incluídos nesta categoría aqueles que,
segundo o establecido nos Decretos 449/1973,571/1963 e no Decreto do 22 de abril de 1949,
gocen de tal consideración en virtude das disposicións adicional das Leis 16/1985 e 811995.
Neste senso, no catálogo están recollidos como BIC os restos do Castelo de Uveiras.
No que se refire á identificación dos hórreos aos que lle refire o Decreto 449/1973, engadiuse
unha ficha para cada un dos hórreos que contan coa condición de BIC, sinalando a súa
antigüidade maior de 100 anos.
Suprimiuse a ficha xenérica E_031 que antes protexía os hórreos de Vilaboa (632 elementos).
Tal e como sinalaba o informe da DXPC, a ficha foi reformulada, individualizando a protección
para cada hórreo presente no municipio que posúe valores etnográficos, tipolóxicos,
construtivos, etc. Todos eles foron organizados por núcleos, documentándoos cunha fotografía
e un plano de situación, coordenadas UTM, etc… protexéndoos axeitadamente mediante a
definición dun contorno de protección xenérico que se regula na Normativa. Este catálogo
incorpora os hórreos que se inclúen no expediente 1143/09 "Obras de ancheamento e reforma
da estrada N-554", do Departamento Territorial da Consellería de Cultura en Pontevedra.
Así mesmo aplicáronse os mesmos criterios para elementos como cruces e cruceiros incluídos
ou mencionados en fichas do catálogo.
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1.2. Catálogo
1.2.1. Elementos incluídos
No documento actual inclúense un total 38 xacementos e outros situados en concellos
limítrofes. Así mesmo, tal e como apuntaba o informe da DXPC, foron incorporados todos os
achados soltos de natureza arqueolóxica presentes no concello de Vilaboa, tal e como se
sinalaba no informe, de aí que se implementasen as corresponde fichas e foron incorporadas
nos planos de ordenación, xunto co seu contorno de protección:
• GA36058ACH-01: Curra
• GA36058ACH-02: Monte Miranda
• GA36058ACH-03: miliarios romanos
• GA36058ACH-04: Monte dos Areeiros
• GA36058ACH-05: Costal
• GA36058004: Mámoa da Cavada do Pito (situada ao norte do xacemento de Chan da
Moura; GA36058005)
E entre os que se sitúan en concellos limítrofes, pero que o seu contorno de protección
comprende terreas do concello de Vilaboa, incluíronse no catálogo todos os que se sinalaban
no informe da DXPC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GA36026004: Mámoa 1 de Chan de Fonteseca (Marín)
GA36026037: Mámoa 2 de Chan de Fonteseca (Marín)
GA36026ACH-03: Achado de Chan de Armada (Marín)
GA36026038: Mámoa 2 de Outeiro de Ombra (Marín)
GA36026039: Mámoa 3 de Outeiro de Ombra (Marín)
GA36026040: Mámoa 4 de Outeiro de Ombra (Marín)
GA36026041: Mámoa 5 de Outeiro de Ombra (Marín)
GA36038ACH-09: achado de ánforas de Ponte Sampaio (Pontevedra)
GA36038ACH-10: achado da fábrica de Pontesa (Pontevedra)

Respecto da discrepancia na situación de varios xacementos reflectida nas fichas e nos planos
de ordenación, respecto aos datos que figuran na Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
corrixíronse algunhas situacións erróneas derivados dun traballo de campo específico. Así,
corrixiuse a localización dos seguintes xacementos:
•

Petróglifo da Chan dos Areeiros (GA36058024) situado sobre a propia pista forestal.

• Mámoas de Chan da Arquiña (GA36058007, 014, 019, 030, 031 e 033 e 034) que estaban
lixeiramente desprazadas nos planos de ordenación respecto aos planos que figuran nos
arquivos da Dirección Xeral.
O mesmo sucedía coa mámoa 2 de Outeiro de Ombra (GA36026038), a mámoa da Chan de
Armada (GA36058015), a mámoa da Cavada do Pito (GA36058004), a mámoa de Outeiro dos
Asubións (GA36058009) e o xacemento de Chan da Moura (GA36058005).
Respecto aos petróglifos de Pedra dos Mouros (GA36058013) non existe a certeza de que a
situación indicada na ficha do catálogo sexa a real, nin sequera de que os gravados se
conserven.
Por último modificouse a ficha do catálogo A_019: Granxa e Salinas do Ulló, recoñecendo o
elemento protexido (patrimonio histórico-industrial) que tamén está constituído por un probable
muíño de maré, o que explica a existencia do grande estanque, incorpora agora fotografías e
definición planimétrica de todos os elementos que se protexen.
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1.2.2. Contido das fichas
Datos de localización:
Nas fichas constan agora as coordenadas UTM que permiten xeorreferenciar o ben, e indícase
o sistema de referencia ao que se refiren.
Levouse a cabo a revisión da clave dos planos aos que se refiren as fichas, de xeito que sexan
acordes co plano de clasificación e cualificación do termo municipal, ademais dos planos
concretos de ordenación.
Por outra banda, a cartografía das fichas de elementos arqueolóxicos é agora de maior
calidade. Nela indícase sempre a referencia do plano (1:2000 ou 1:5000, segundo o caso) no
que se sitúa o xacemento, empregando sempre a cartografía con maior resolución dispoñible.
Delimitación do ben e do seu contorno de protección:
A delimitación dos bens protexidos ten en conta que estes están constituídos tanto polo propio
ben como por aqueles elementos sen os que quedada descontextualizado (fincas, muradas
anexas ás construcións, eiras, camiños ou espazos nos que se emprazan os hórreos, canles e
depósitos nos muíños, etc ...), Por iso con carácter xeral, na ficha correspondente recóllese e
protéxese tamén a parcela que os contén, coa sinalización das muros tradicionais e os
elementos que Ile son propios.
Nalgunhas fichas recóllese unha liña en ton ocre do que é o límite da parcela, o que permite
que o conxunto quede ben delimitado o elemento protexido (edificación máis parcela). Esta
casuística só ten lugar nos bens culturais que están inseridos nunha finca singular (casas
reitorais p.e.).
No que respecta aos contornos de protección, todos os elementos recollidos no catálogo (agás
os hórreos, cuxo contorno de protección se regula especificamente na normativa) contan agora
coa súa definición gráfica, tal e como sinalaba o informe da DXPC.
Descrición gráfica:
As fotografías achegadas agora nas fichas resultan, ao noso xuízo, suficientes, indo máis alá da
fachada principal do ben protexido. Como exemplos temas a ficha A_006 que inclúe, ademais
do camposanto, un cruceiro do que agora se achegan fotos. Outro exemplo é a ficha A_007,
que inclúe, ademais da edificación principal, un hórreo do que agora tamén se achegan
fotografías.
No caso da ficha A_003, aldea tradicional de Alcouce, recóllense agora varias fotografías do
conxunto protexido, identificando os elementos con valores merecedores de conservación.
Descrición das súas características:
As fichas dos elementos arqueolóxicos contan agora coa descrición das fichas do Arquivo da
DXPC.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Nas fichas, tanto de elementos arquitectónicos ou etnográficos como arqueolóxicos, inclúese
agora un apartado onde se describen as actuacións preferentes a realizar nos bens protexidos.
Este campo denominarase "Melloras necesarias” e incorpora todas as determinacións incluídas
no informe da DXPC.
Nas fichas A_001, A_006 e A_007 refírense a un mesmo ámbito, e nos tres casos a
clasificación do solo indicada na ficha é agora a mesma que a dos planos de ordenación: solo
rústico de protección ordinaria.
Na ficha A_003, aldea de Alcouce, identifícanse agora os hórreos e cruceiros. Por outra banda,
foron revisadas as aliñacións do rueiros recollidas nos planos de ordenación, tal e como se
indicaba no informe. Asemade, revisouse a grafía que identifica a clasificación desta aldea.
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Tamén se grafou un contorno de protección, que se relaciona agora coa do elemento A_002 e
co Camiño de Santiago.
A ficha A_008, casa do Portazgo, recolle unha vivenda vinculada ao Camiño de Santiago,
camiño portugués, que agora si ten definido o contorno de protección. Na mesma ficha A_008 a
clave do plano onde se recolle é xa a correcta (B-2).
Na ficha A_010, igrexa de Santa Cristina de Cobres, o contorno de protección polo vento leste
respecta agora o parcelario existente e apóiase no camiño, tal e como se solicitaba no informe.
Achégase tamén unha foto do escudo. Asemade, o elemento protexido comparte o contorno de
protección co elemento recollido na ficha A_014, tal e como se sinalaba no informe da DXPC.
Na ficha A_011, Casa da Torre, a clave do plano foi corrixida (A-4). Ademais a ficha recolle a
clasificación do solo como núcleo común. Tamén achégase unha foto en detalle do escudo na
medida do posible.
A ficha A_015, Casa da finca de Larache, foi actualizada, mantendo o grao de protección
estrutural, que é coherente coa remodelación efectuada. No plano de situación recóllese agora
a parcela vinculada ao pazo e o contorno de protección.
A ficha A_016, lonxa de Praia Deilán, foi suprimida do catálogo.
A ficha A_017, cemiterio sen cruceiro, incorpórase agora unha parte descritiva da que carecía a
versión anterior. A fotografía do elemento é representativa do elemento máis valioso que
contén.
Foi reformulado o contorno de protección da ficha A_018, igrexa de San Martiño de Vilaboa,
que inclúe agora no ámbito do contorno de protección a Casa consistorial; así mesmo
adaptouse a súa delimitación ao parcelario existente, tal e como se sinalaba no informe.
A ficha A_019, Granxa e Salinas do Ulló, situouse no plano B-2 e B-3, tal e como se apuntaba
no informe. Asemade, localizouse e grafouse a Granxa das Salinas, edificio que debe
recuperarse para a súa musealización. Igualmente achéganse fotos do elemento protexido e
axustouse o perímetro do contorno de protección ao parcelario existente, tamén se reformulou a
ficha conforme ao indicado no apartado 1.2.1 do informe.
Na ficha A_020, Salinas de Larache, revisouse o seu perímetro de maneira que se adapte ao
parcelario e aos viarios e camiños existentes.
Utilizáronse os mesmos criterios mencionados para o elemento A_019 mencionando o contido
da ficha e a protección outorgada.
A ficha A_024, cemiterio e cruceiro de San Martiño, protexe ambos elementos, facendo
mención agora a ambos na súa descrición. O contorno de protección axústase agora ao
parcelario existente.
A ficha A_025, cemiterio parroquial de San Adrián aparece agora referido tamén ao plano A-5,
definíndose tamén agora o seu contorno de protección, tal e como se solicitaba no informe.
A ficha A_028, casa reitoral e capela de Santo Adrián, mellorouse a documentación fotográfica
a un total de 8 instantáneas que ilustran os distintos elementos a conservar, tal e como se
solicitaba no informe.
Por outra banda, corrixiuse a ampliación dos rueiros para os conxuntos protexidos de Alcouce e
Acuña, recollida anteriormente nos planos de ordenación. Ademais revisouse a grafía que
identifica a clasificación do solo desta aldea, de forma que agora nas respectivas fichas
aparecen clasificadas como solo de núcleo rural tradicional.
Na ficha A_032, varadoiro dos Garabatos, inclúese agora a referencia ao plano A-5, tal e como
solicitaba no informe da DXPC. Así mesmo identificouse a parcela vinculada ao varadoiro, que
aparece agora destacada como Finca Singular.
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Nas fichas A_033, igrexa de Santa Columba de Bértola e A_034, casa reitoral de Santa
Columba, aparecen agora referidas os plano B-1, tal e como se sinalaba no informe. Tamén
sería apropiado axustar o seu contorno de protección nas dúas fichas aos límites sinalados
polas distintas clasificación do solo, sobre todo no relativo aos lenzos norte e sur. Asemade
tívose en conta neste punto que a ampliación do camiño debe limitarse pola presenza de
rueiros e muros tradicionais diante dos elementos protexidos.
En relación ao elemento protexido na ficha A_036, cemiterio e capela parroquiais de Bértola, o
seu contorno de protección inclúese agora dentro do delimitado para as fichas A_033 e A_034
de maneira que constitúan un único contorno protexido, tal e como se solicitaba no informe da
DXPC.
Na ficha A_038, casa tradicional e hórreo, inclúese agora tamén a clave do plano B-1, tal e
como se sinalaba no informe.
En relación coa ficha A_041, casa tradicional, o informe apuntaba que “non parece recoller as
condicións sinaladas na ficha que aconsellan a súa protección”. A xuízo do equipo redactor esta
vivenda tradicional si reúne as características necesarias que xustifican a súa inclusión no
Catálogo:
Vivenda tradicional de dúas alturas (B+I+BC en forma de faiado) que presenta planta
rectangular e cuberta a dúas augas. Levantada en opus quadratum, a casa sitúase na ladeira
dunha suave pendente orientada ao W e localizada entre terras de labor, dentro dun pequeno
núcleo tradicional moi próximo á aldea de Acuña. As súas fachadas principais fixan unha serie
de xanelas equidistantes, orixinalmente con tres batentes; no sector SW emprázase unha
magnífica solaina á que se accede a través dunha escaleira exterior que remata nunha solaina
cuberta. O piso terreo aparece asoportalado no sector orientado ao NW.
Un dos elementos máis sobranceiros do conxunto é a súa arquitectura adxectiva, formada por
un portalón monumental, un chapitel (de tipoloxía moi alterada) e un hórreo de dous claros
labrado en granito.
Nas fichas A_043, A_044 e A_045 , casas tradicionais, incluíuse a clave do plano B-2 de modo
complementario, tal e como se sinalaba no informe.
A ficha A_048, castelo de Uveiras, coa categoría de BIC, presenta un contorno de protección
ampliado ata a primeira liña de edificacións existentes, tal e como se indicaba no informe.
Asemade, incluíuse a clave do plano A-41/A-5.
Na ficha E_017, hórreo con reloxo de sol, incluíuse no campo 'melloras necesarias" a
eliminación do murete de contención de formigón armado, recomendando, o emprego de
materiais e técnicas construtivas tradicionais.
Na ficha E_019, hórreo tradicional, recolleuse no campo "melloras necesarias" a substitución
das portas existentes do hórreo por outras en cores máis axeitadas á protección do elemento.
As fichas dos muíños recollidos nas fichas E_024, E_025 e E_026 recollen agora unha
fotografía de cada un dos elementos protexidos.
O elemento incluído na ficha E_042 definiuse graficamente para coñecer a súa extensión.
A ficha do catálogo I_002, cun nivel de protección ambiental e cun contorno de protección de 3
metros de largo en todo o seu percorrido, conta agora cunha representación gráfica do contorno
de protección nunha escala axeitada, tal e como se solicitaba no informe da DXPC.
O elemento ficha I_003, ponte sobre o ferrocarril, mudou o seu nivel de protección, aumentando
de ambiental a estrutural, tal e como sinalaba no informe.
1.2.3. O Camiño de Santiago, camiño portugués
No artigo 10 do título X da normativa indicábase erroneamente que "en tanto non se conclúe O
procedemento de delimitación do Camiño Inglés o PXOM recolle nos planos de ordenación o
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trazado exposto ao público, por acordo da Secretaria Xeral da consellería de Cultura e
Comunicación Social de 10 de decembro de 1997".
Xa que logo corrixiuse o texto antedito para adaptalo ao mencionado no parágrafo que segue:
O artigo 1.4 da Lei 3/1996 inclúe na denominación xenérica de "Camiño de Santiago" o Camiño
Portugués, e establece que a súa delimitación e deslinde realizarase de acorde co disposto na
dita lei. En tanto non se conclúa o procedemento de delimitación recollerase o trazado do
Camiño de Santiago, ou Camiño Portugués, sometido a información pública por Acordo da
Secretaría Xeral da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo do 16 de decembro
do 1997 (DOG do 7 de xaneiro de 1998).
Tendo en conta que actualmente a Consellería de Cultura está a realizar a delimitación do
Camiño Portugués e que polo tanto a traza sometida a información pública en 1997 ten un
carácter transitorio, a traza do camiño foi reflectida no catálogo mediante unha ficha semellante
ás do resto dos elementos protexidos, describindo as características da vía, estado de
conservación e as determinacións para a súa conservación; para iso utilizouse a cartografía de
ordenación.
A actual ficha do Camiño de Santiago, camiño portugués (I_001) achega unha escala do plano
axeitada para identificar correctamente a súa traza e o seu contorno de protección. Non
obstante figura nos planos de información (retirouse dos de ordenación como se nos indicou)
con maior detalle, tal e como se sinalaba no informe da DXPC.
Na ficha non se inclúe ningunha descrición textual e fotográfica por treitos do camiño, “que
deberá contar con varías follas” dise no informe. O equipo redactor entende que este requisito
sería pertinente se a traza que se vai aprobar no documento urbanístico que nos ocupa fose a
definitiva e, como tal, figurase nos planos de ordenación, pero como isto non será así parece
proporcionado e oportuno agardar a que a traza definitiva sexa achegada pola Consellería de
Cultura.
No que se refire ao catálogo do PXOM, as fichas xa recollen a singularidade dos núcleos rurais
polos que atravesa o camiño, así como outros elementos de interese, como fontes, muros de
pedra e vexetación á marxe.
A maiores a ordenación proposta é coherente coa conservación dos valores tradicionais do
territorio histórico do camiño, polo que a clasificación e cualificación do solo debe atender ás
características e usos tradicionais deses solos no contorno deste elemento patrimonial. O
camiño esixe manter o carácter peonil, e a ordenación que se fai ao seu carón non pon en
perigo os seus valores: non serve de apoio e soporte a novos desenvolvementos urbanísticos.
Tamén se delimita o contorno de protección da traza do camiño, como calquera outro elemento
protexido incluído no catálogo. A delimitación deste contorno de protección ten como mínimo 30
metros de largura e afecta a parcelas completas, tal e como se sinalaba no informe.
2. NORMATIVA DE PROTECCIÓN
Acéptanse con carácter xeral as indicacións recollidas neste punto do informe, pero cómpre
aclarar ou matizar as seguintes:
- No artigo 1.9, relativo as fincas singulares, indicar que existen incluídas como tales varias
delas no PXOM e as singularidades recollidas neste apartado aplicaranse só para elas.
3. ORDENACIÓN
3.1. Consideracións xerais
Revísase nos planos de ordenación a grafía dos bens inventariados.
Igualmente, revísase a representación das aldeas tradicionais de Alcouce e Acuña, para evitar
posibles confusións á hora de identificar ditos ámbitos.
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3.2. Solo urbano consolidado
A respecto das ordenanzas sen aplicación directa nos planos de ordenación xa se aclaraba en
cada ordenanza e no artigo 6.4.2 que as 3 ordenanzas non empregadas nos planos de
ordenación están incluídas aos efectos da futura ordenación dos solos urbanos non
consolidados ou urbanizables.
Corríxese, nos planos de ordenación, a denominación “SI” á que fai referencia este informe.
Solo urbano do Toural
Inclúese dentro da mesma clasificación do solo a totalidade do elemento protexido A_018.
Solo urbano de Larache
Revísase a contorna de protección do elemento A_020 Salinas de Larache.
Ao respecto do Camiño medieval, revisouse a súa traza e considerouse protexer
exclusivamente o tramo mellor conservado, situado nos núcleos de Santradán e Curra.
Corríxense as aliñacións para desafectar aqueles posibles hórreos aos que se refire o informe.
3.3. Solo de núcleo rural
Revísanse as aliñacións nos núcleos históricos – tradicionais, tratando de respectar o carácter
tradicional dos rueiros e dos muros que os delimitan. Igualmente, evitáronse as ampliacións de
vías sobre as edificacións tradicionais.
Mellórase a grafía nos planos dos núcleos rurais coa intención de facilitar a distinción dos
elementos protexidos.
Realizouse unha revisión xeral da totalidade dos núcleos para mellorar a calidade da
ordenación.
No Título VII da Normativa Urbanística do PXOM, nas normas particulares de solo de núcleo
rural, introdúcense con carácter xeral os parámetros sinalados no informe.
3.4. Solo rústico
Gráfase nos planos de ordenación tódolos xacementos inventariados, así como as súas áreas
de protección integral, como os seus contornos de protección en ámbalas series de planos
(escala 1/5000 e 1/2000), si ben é certo a serie 1/2000 se axusta só a aquelas zonas onde
existe cartografía a esta escala, coincidindo co solo urbano, de núcleo rural ou urbanizable.
Recóllense nos planos de ordenación as delimitacións dos contornos de protección dos bens
arqueolóxicos que se localizan nos límites con outros concellos.
Modifícase o tipo de liña que delimita os contornos de protección dos elementos arqueolóxicos
nos planos de ordenación a escala 1/2000.
Revísanse as áreas de protección integral (solo rústico de protección do patrimonio cultural) e
os contornos de protección dos xacementos arqueolóxicos.
3.5. Ordenación do contorno do Camiño de Santiago, camiño portugués
En canto á ordenación dos núcleos atravesados polo camiño, aténdese á clasificación e
cualificación do solo para evitar a perda dos seus valores e usos tradicionais.
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3.25. RESPOSTA AO INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL, DA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE
GALICIA, DE DATA 20/01/2016
En base ao indicado no informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en relación ao
Catálogo do PXOM de Vilaboa (PO), ditado en Santiago de Compostela o 20 de xaneiro de
2016, leváronse a cabo as correccións sinaladas no devandito documento, a saber:
1.- Revisouse o plano de localización das fichas do catálogo indicadas para que fosen visibles
os contornos completos dos elementos: A-002, A-003, A-006, A-007, A-010, A-011, A-01S, A018, A-019, A-010,
A-027, A-033, A-034, A-036, A-048, A-051, E-002, E-003, E-011, E-014, E-021, E-031, E-036,
E-040, E-041, E-042, I-005, X-003, X-004, X-005, X-007, X-008, X-009, X-014, X-01S, X-016, X019, X-030, X-031, X-032, X-033, X-034, X-038, X-047, X-048, X-049, X-050, X-051, X-052, X053, X-054, X-055, X-057 e X-066.
2.- Revisouse a referencia legal da Normativa que afecta ao apartado 10.3.1
3.- A solicitude de inclusión dentro dun solo rústico de especial protección do patrimonio cultural
os ámbitos sinalados das mámoas 1 a 5 de Chan de Castiñeiras e das mámoas 7 e 8 de Chan
de Castiñeiras carece de sentido, xa que todas elas xa figuraban dentro desa categoría de solo.
Quizais polo pequeno tamaño da súa representación (na maioría dos casos un círculo de 15-16
m de diámetro nun plano a escala 1:5000), non permita visualizar con perfección a trama de
Patrimonio Cultural, mais esta afecta ao contorno de protección integral de todos os
xacementos arqueolóxicos catalogados no concello de Vilaboa.
4.- No que respecta ás Salinas do Ulló (A_019), superpúxose sobre o ámbito a cualificación de
Rústico de Especial Protección de Patrimonio Cultural, tal e como se sinalaba no informe.
5.- Ampliouse a delimitación do Castro de Cobres no sentido expresado no informe.
6.- Ampliáronse os contornos de protección das mámoas 2 e 3 de Chan da Cruz, do petróglifo
do Cotorredondo, do petrógIifo da Chan da Rúa, do castro de Acuña, do xacemento do Cuarto e
Outeiro do Millo. No que se refire ao contorno do Castro de Cobres, a delimitación actual xa
recollía o ámbito do achado do Costal.
3.26. RESPOSTA AO INFORME DE ESTRADAS DA SECRETARÍA XERAL DA DEPUTACIÓN DE
PONTEVEDRA, DE DATA 07/06/2013.
Revísase a aliñación e a liña de edificación no ámbito das estradas provinciais no concello de
Vilaboa. Porén, o Plan inclúe a determinación das liñas límites de edificación e ámbitos de
servidume en concordancia coas indicadas na Lei 4/1994 de Estradas de Galicia.
3.27. RESPOSTA AO INFORME DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS, DA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA DA XUNTA DE GALICIA, DE DATA
25/09/15.
O informe da Axencia Galega de Infraestruturas, logo de analizar o documento do PXOM de
Vilaboa remitido o 22/05/2015, realizou as seguintes alegacións, ás que se dan resposta no
presente informe:
DOCUMENTACIÓN
“Non se adxunta un plano coa correcta clasificación das estradas.”
Procedeuse a corrixir o plano SERIE I_2-1 da rede viaria, pertencente á serie de información.
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SOLO NÚCLEO RURAL
“No núcleo rural atravesado pola estrada autonómica, non se cumpren as distancias mínimas
entre aliñacións, que permitan a protección e funcionalidade da estrada. Así mesmo, non se
grafía a liña de edificación neste núcleo rural.”
Corríxense as correspondentes aliñacións e gráfase a liña de edificación derivada da afección
da estrada autonómica.
SOLO RÚSTICO
“Non se clasifica coma solo rústico de protección de infraestruturas os terreos adxacentes á
estrada autonómica ata a liña limite da edificación definida na lexislación vixente de estradas,
ou cuanto menos, ata a liña de dominio publico, cando esta sexa maior que as distancias
definidas na lei de estadas de Galicia”
Clasifícase como solo rústico de protección de infraestruturas os terreos adxacentes á estrada
autonómica.
NORMATIVA
“Obsérvanse diversas deficiencias na normativa que se deben adaptar aos criterios de
ordenación establecidos pola Axencia Galega de Infraestruturas, que se xuntan coma anexo a
este informe para a súa corrección.”
Incorpórase á Normativa Urbanística do PXOM de Vilaboa os criterios de ordenación
establecidos pola Axencia Galega de Infraestruturas.
3.28. RESPOSTA AO INFORME DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS, DA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA DA XUNTA DE GALICIA, DE DATA
01/03/16.
Visto o documento para aprobación provisional, remitido por parte do concello o 25 de febreiro
de 2016, a Axencia Galega de Infraestruturas informa en sentido favorable o documento do
PXOM de Vilaboa, no referente á Rede Autonómica de Estradas de Galicia.
3.29. RESPOSTA AO INFORME DE DATA 28/10/2015 EN MATERIA DE PAISAXE DO INSTITUTO
DE ESTUDOS DO TERRITORIO (IET), DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUTURAS, DA XUNTA DE GALICIA, EN RELACIÓN AO PLAN XERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE VILABOA.
O informe do Instituto de Estudos do Territorio, logo de analizar o documento do PXOM de
Vilaboa remitido o 03/08/2015, realizou as seguintes consideracións, ás que se dan resposta no
presente informe:
• “Debe completarse a identificación e caracterización das áreas de especial valor
paisaxístico do concello, e establecerse a categoría de solo rústico de especial protección
paisaxística nos ámbitos que correspondan.”
Eméndase o erro no apartado 5.6.7. da memoria xustificativa, tal como se indica no informe.
Ao respecto de establecer a categoría de solo rústico de especial protección paisaxística,
recóllense nesta categoría os miradoiros panorámicos abranguendo os terreos necesarios para
a preservación do valor recoñecido. Nomeadamente, Cotorredondo, Outeiro do Asubións, Alto
da Carballeira, O Cabalo, A Croa, Alto de Lapa, Pena Miranda, Outeiro do Cachote, Outeiro da
Carriza, Outeiro da Graña e Chan da Cruz.
Outras áreas de singular interese paisaxístico, indicadas no ISA, non se establecen na
categoría de solo rústico de especial protección paisaxística, por figurar dentro doutras
categorías de especial protección que de por si garanten a súa preservación. Trátase tamén de
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evitar a superposición excesiva de solos rústicos que abondarían, aínda máis se cabe, na
dificultade interpretativa dos planos de ordenación.
• “Debe incluírse un estudo da paisaxe urbana que trate os aspectos aos que fai referencia a
determinación 8.6 das DOT.”
Recóllese no apartado “1.1.4.1. Estudo da Paisaxe Urbana” do Modelo de Asentamento
Poboacional do Tomo I, da Memoria Informativa, un estudo da paisaxe urbana daqueles
núcleos que o PXOM considerou como tal: O Toural, Larache e Filgueira-A Ramalleira.
• “Emendar as cuestións formais antes apuntadas a respecto dos apartados 5.4.5 e 8.9 da
normativa do plan.”
Eméndanse as cuestións apuntadas ao respecto dos apartados 5.4.5 e 8.9 da normativa
urbanística.
•

“Considerar as suxestións formuladas a respecto da regulación dos peches en solo rústico.”

Tense en consideración as suxestións formuladas ao respecto da regulación dos peches en
solo rústico
• “Axustar as delimitacións dos núcleos rurais en congruencia co sinalado nos informes
emitidos por diversos organismos, especialmente o da Dirección Xeral de Sostibilidade e
Paisaxe de abril de 2011, e o da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo de
xullo de 2012, e tomando en consideración os criterios e recomendacións recollidos na Guía de
boas practicas de intervención nos núcleos rurais.”
As normas subsidiarias en vigor contemplaban un solo residencial en núcleo rurais da orde dun
14,02 % da superficie do termo municipal, en tanto que a proposta do PXOM contempla un
14,61 %. Tendo en consideración que existen moitas máis vivendas executadas que daquela e
que o número de licenzas para novas construcións foi considerable nos últimos anos, parece
xustificado este crecemento.
Para afondar nesta xustificación remítese á contestación do informe da Dirección Xeral de
Sostibilidade e Paisaxe de 4 de abril de 2011e á resposta do informe previo da CMATI, de 17 de
xullo de 2012, incluídas na Memoria de Ordenación (Apartados 7.4. e 7.5. respectivamente).
•
“Realizar un estudo conxunto de integración paisaxística no núcleo de o Toural, co fin de
acadar a mellor relación posible entre o preexistente, o crecemento previsto e a contorna rural.”
Trasládase ás fichas de xestión dos distintos ámbitos a obriga de que o correspondente
instrumento de desenvolvemento inclúa un Estudo de Impacto e Integración Paisaxística, de
acordo ás determinacións da Lei de Protección da Paisaxe de Galicia, sendo necesario o
sometemento do mesmo a informe autonómico en relación coa súa adecuación ao POL.
• “Para previr os impactos paisaxísticos que poden provocar, compre axustar a clasificación
dos ámbitos de solo urbanizable, en relación co cal subscríbese o indicado nos informes da
Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe de abril de 2011, e da Secretaria Xeral de
Ordenación do Territorio e Urbanismo de xullo de 2012.”
No que se refire aos distintos solos a desenvolver de carácter industrial e comercial lixeiro,
todos eles teñen un marcado carácter e vocación local. A necesidade de desenvolvelos é obvia,
se se quere diminuír o espallamento indiscriminado actual polo territorio de todo tipo de
actividades produtivas, non sempre localizadas nos lugares máis axeitados. Porén, enténdese
que é de aplicación o sinalado no artigo 64.1 da Normativa do POL, xa que situar as actividades
industriais e comerciais lixeiras cuns criterios que teñan en conta tanto os valores ecolóxicos,
patrimoniais ou paisaxísticos de cada ámbito será unha opción máis favorable que a situación
actual, onde é cada promotor particular o que decide segundo os seus intereses particulares
onde vai situar a súa produción ou punto de comercialización de mercadorías. Recóllese nas
fichas de xestión a necesidade de buscar dentro dos respectivos ámbitos os lugares máis
acaídos dende o punto de vista paisaxístico, así como a necesidade de localizar as zonas
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verdes preferentemente no bordo de pequenas correntes de auga ou da infraestruturas de
carácter supramunicipal coas que lindan.
• “En todos os novos desenvolvementos urbanísticos debe realizarse un estudo de impacto e
integración paisaxística.”
Trasládase ás fichas de xestión dos distintos ámbitos a obriga de que o correspondente
instrumento de desenvolvemento inclúa un Estudo de Impacto e Integración Paisaxística, de
acordo ás determinacións da Lei de Protección da Paisaxe de Galicia, sendo necesario o
sometemento do mesmo a informe autonómico en relación coa súa adecuación ao POL.
3.30. RESPOSTA AO INFORME DA “SUBDIRECCIÓN GENERAL DE REDES Y OPERADORES
DE TELECOMUNICACIONES”, DA “DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN”, DEPENDENTE DA “SECRETARÍA DE ESTADO DE
TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN” DO “MINISTERIO DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO”, DE DATA 06/07/16.
Corríxense varios artigos da Normativa Urbanística que non estaban en sintonía coa lexislación
vixente. Os artigos corrixidos son: Artigo 4.5.10.1, Artigo 4.9.3.d), Artigo 5.4.8.4 e Artigo
3.3.3.3.2.I).
Finalmente, o Ministerio de Industria, Energía y Turismo emite informe favorable, recibido polo
concello en data 29/07/2016.
3.31. RESPOSTA AO INFORME DE AUGAS DE GALICIA, DA CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS DA XUNTA DE GALICIA, DE DATA 05/09/16.
Aínda que este informe foi favorable, incluía unha serie de condicionantes a recoller no
documento do plan xeral para respectar os contidos do Plan Hidrolóxico Galicia-Costa.
- Análise do PXOM en relación co Plan Hidrolóxico Galicia-Costa
Rede fluvial
Recóllense os cursos fluviais que discorren polo concello, onde é de aplicación a lexislación de
augas, respectando as zonas de servidume e policía, e as limitacións de usos da lexislación.
Zonas Protexidas
Recóllense no plano da SERIE I_1-3 CUNCAS HIDROGRÁFICAS / ZONAS DE PROTECCIÓN
DO P.H.G.C. / HÁBITATS as zonas protexidas incluídas no Rexistro de Zonas Protexidas do
P.H.G.C.
Zonas Inundables
Inclúese a documentación sinalada no artigo 30 da normativa do P.H.G.C.
Engádese no apartado 5.3.5. da Normativa do PXOM o sinalado para os desenvolvementos
urbanísticos derivados do plan xeral e o sinalado ao respecto das autorizacións e as limitacións
de usos para a zona de fluxo preferente recollidas no artigo 34 do P.H.G.C.
Autorizacións recollidas na lexislación hidráulica
Recóllese no apartado 5.3.4. da Normativa do plan.
- Análise do PXOM en relación aos Plans de Abastecemento e Saneamento.
No PXOM quedan recollidas de xeito xeral as actuacións en materia de abastecemento e
saneamento necesarios para garantir o servizo no municipio, tendo en conta o crecemento
urbanístico.
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Abastecemento
Recóllese na Normativa Urbanística (Disposicións Xerais) a obriga de inscribir no Libro de
Rexistro de Augas calquera aproveitamento de auga, segundo os artigos 54 e 59 do TRLA.
Igualmente se recolle nas Fichas de Xestión do planeamento de desenvolvemento que se terá
en conta o establecido no Apéndice VI da Normativa do PHGC.
No apartado 5.2.2. da Normativa Urbanística do PXOM, complétase o parágrafo referido ao
abastecemento, coas cuestións indicadas no informe de Augas de Galicia.
Saneamento
Xa se recollía na Normativa do plan xeral a recomendación indicada para a evacuación das
augas pluviais.
No apartado 5.2.2. da Normativa Urbanística do PXOM, complétase o parágrafo referido ao
saneamento, coas cuestións indicadas no informe de Augas de Galicia. Igualmente se recolle a
obriga de que os desenvolvementos destinados ao uso industrial deberán dispor dun sistema de
depuración propia.
Outras consideracións
Inclúese a obriga de que tódolos planeamentos de desenvolvemento deberán ser informados
polo organismo de conca, de acordo co establecido no artigo 39 da Lei de Augas de Galicia.
3.32. RESPOSTA AO INFORME DE DATA 30/09/2016, DA “SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE”, PERTENCENTE Á “DIRECCIÓN GENERAL DE
SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR”, DO MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE.
Neste informe facíanse unha serie de consideracións desde o punto de vista do litoral, a un
Anexo presentado en data de 21 de xullo de 2016, tras detectarse algúns errores na
documentación remitida en marzo de 2016 ao Servizo Provincial de Costas de Pontevedra
(aprobación provisional). A continuación, dáse motivada resposta a cada unha destas
consideracións, seguindo a numeración do propio informe:
1. Este apartado é maioritariamente enunciativo posto que fai referencia a cuestións xa
corrixidas na documentación aportada en data 21/07/2016.
No apartado 3.3.5. Condicións de Edificación e Usos nas Zonas Marítimas da Normativa
Urbanística, incorpórase no subapartado 4.2º) o recollido no artigo 52 do Reglamento
General de Costas ao respecto da servidume de tránsito.
2. Ao igual que o primeiro apartado é enunciativo, dando por boa a documentación aportada
en data 21/07/2016.
3. Queda recollida na Normativa Urbanística do PXOM a distinción entre os sistemas xerais e
locais existentes (que deberán contar con título habilitante) e os sistemas propostos no
dominio público que deberán cumprir o disposto no artigo 32 da Ley de Costas (apartados
4.9 e 4.10 da Normativa Urbanística).
No caso que nos ocupa, tralas correccións realizadas no documento do plan xeral, os
sistemas xerais e locais de equipamentos situados en dominio público son:
 E-026 Clube de Piragüismo: Sistema local que dispón de concesión de ocupación de
651,80 m2 de dominio público marítimo-terrrestre, con destino á realización das obras
contidas no “anteproyecto de reestructuración del club de piragüismo de Vilaboa”,
resolta en data 25/06/2015 por Orden Ministerial.
 E-034 C.E.P. Riomaior, E-045 Pavillón Riomaior e L-053 Área Recreativa Riomaior: A
parcela que acolle a estes equipamentos é froito dun recheo en dominio público
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autorizado por Orden Ministerial do Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de datas
14/04/1981, coa finalidade de construír un parque público e un colexio (como así foi). A
duración da concesión outorgouse por un prazo de 30 anos. Nestes momentos, a
parcela está sendo motivo de desafectación, por parte do Servizo Provincial de Costas
de Pontevedra, polo procedemento do disposto no artigo 136, apartado 2 da Ley de
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
A raíz desta corrección suprimiuse o Sistema Xeral de espazos libres L-027 (Salinas do
Ulló) e o L-018 (Espazo libre nas Salinas do Ulló), ámbolos dous situados en DPMT. A
clave do sistema L-018 vai agora referida ao Aparcamento das Salinas do Ulló.
4. Corríxese o apartado 6.1 da Memoria de Ordenación, facendo referencia ao Reglamento
General de Costas aprobado por RD 876/2014 e eliminando as referencias ao derrogado
RD 1471/2014.
5. Introdúcese no punto 8 do apartado 3.3.5 Condicións de edificación e uso nas zonas
marítimas de la Normativa Urbanística, a limitación de que as instalacións da rede de
saneamento deberán cumprir as condicións sinaladas no artigo 44.6 da Ley de Costas e
concordantes co seu regulamento.
Apórtanse os planos da rede de saneamento existente na SERIE I-2, Servizos,
Infraestruturas e Dotación (E: 1/5.000). No referido ao saneamento proposto, non se
aporta plano dado que non se prevén actuacións de ampliación ou reforzo, e así queda
xustificado na Memoria de Ordenación, concretamente no apartado 3.5.4 Rede Básica de
tratamento de augas residuais.
6. Introdúcese no punto 2 do apartado 7.4 da Normativa Urbanística a obrigatoriedade de que
os Plans Especiais de Zona Litoral deberán remitirse á Subdirección General de Dominio
Público Marítimo-Terrestre, a través do Servizo Provincial de Costas de Pontevedra.
7. Corríxese o apartado 9. Observacións e Criterios das Fichas dos sectores urbanizables
UDR-1, UDR-2, UDR-3, UDR-4 e UDI-2, segundo o indicado no informe. Así, o parágrafo
indicado queda redactado da seguinte maneira, “Por tratarse dun ámbito que incide nos
500 m desde o límite interior da ribeira do mar haberá de xustificar o cumprimento das
disposicións recollidas no artigo 30 da Ley de Costas e 59 do seu Regulamento para a
zona de influencia (relativas á edificabilidade e á non formación de pantallas
arquitectónicas).”
Igualmente incorpórase dito parágrafo corrixido á ficha do urbanizable UNDI-4.
8. As Fichas de Catálogo dos elementos situados en terreos de dominio público marítimoterrestre xa foron corrixidas e incorporadas ao Anexo aportado o 21 de xullo de 2016.
9. Este apartado enuncia unha cuestión xa corrixida con anterioridade, na documentación
aportada en data 21/07/2016.
10. Non se aplica excepcionalidade do regulado na Disposición transitoria terceira 3.2ª da Ley
de Costas. No presente documento para aprobación definitiva figura exclusivamente a
servidume de protección de 100 metros en todo o municipio.
3.33. RESPOSTA AO INFORME DE DATA 14/11/2016, DA “SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO”, PERTENCENTE AO MINISTERIO DE DEFENSA.
O informe do Ministerio de Defensa emítese Favorable, condicionado a que se modifiquen as
limitacións de uso nos terreos que actualmente emprega a Base Militar “General Morillo” para o
desenvolvemento das súas actividades.
Ao respecto dos condicionantes realizados neste informe, hai que recordar que con motivo da
Aprobación Inicial do plan xeral xa se recibira un informe do Ministerio de Defensa de data
09/10/13, no que xa se comunicaba a advertencia de que se debería facer mención expresa,
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tanto na normativa como nos planos de ordenación, á existencia da Zona de Seguridade da
Base «General Morillo», aprobada por orden Ministerial 2050/2009, de 15 de xullo, BOE 182.
De seguido se expón aqueles apartados que xa se recollían no documento de Aprobación
Provisional, e aquelas outras cuestións que se corrixen e implementan a raíz do presente
informe:
- No apartado da Normativa Urbanística do plan xeral “1.3 A LEXISLACIÓN URBANÍSTICA E
SECTORIAL DE REFERENCIA” xa se incluían a Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e
Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional e o Real Decreto 689/1978, de 10 de febreiro,
del Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional.
- Igualmente, no “Título IV. ORDENANZAS XERAIS”, no “Capítulo 4.8 CONDICIÓNS XERAIS
DE USO”, concretamente no apartado “4.8.12.9 Clase Servizo Público”, “Categoría 21ª Defensa
e Xustiza”, xa se recollía o punto 4. Condicións particulares das categorías Seguridade cidadá,
Defensa e Xustiza, no que se dedicaba un parágrafo ao caso da Base Militar «General Morillo».
Para maior claridade se aclara nese parágrafo que a base militar está composta ademais da
propia base, do seu campo de manobras e das zonas de seguridade. Tamén se implementa un
novo apartado na Normativa Urbanística do PXOM, nomeadamente o Apartado “4.9.9.
SISTEMA XERAL DE DEFENSA NACIONAL”, onde se define o sistema xeral e se dan as súas
condicións de uso e de aplicación.
- Ao respecto do réxime xeral do solo rústico de protección, introdúcese unha excepción para
aqueles usos que se determinen regulamentariamente, coordinados ente a lexislación sectorial,
(neste caso a Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa
Nacional e o Real Decreto 689/1978, de 10 de febreiro, del Reglamento de Zonas e
Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional) e a lexislación urbanística galega.
- Como se pode ver nos planos de ordenación as instalacións da Base «General Morillo» veñen
recoñecidas como Sistema Xeral de Equipamentos-Dotacións, co uso de Servizo Público, e coa
clave E-011. A Zona de Seguridade Militar tamén se recollía nos planos de ordenación segundo
a Orden DEF/2050/2009, de 15 de julio (BOE Nº 182 de 29/07/09).
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ANEXO: INFORME-RESPOSTA INDIVIDUALIZADA DAS ALEGACIÓNS
PARTICULARES E DE ORGANIZACIÓNS.
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Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

1

DATA:

22/01/2013

Rexistro de entrada nº:

E-221

Asinada por: Collazo Gonzalez; Sonia
Vista a Alegación con número de rexistro E-221 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 151 do polígono 24 indicada como 151 do polígono 024 non ten reflexo no catastro actual pero o emprazamento ao
que se refire a planimetría adxunta corresponde a parcela 367 do polígono 24 do plano catastral. Desta, soamente se recolle en
núcleo rural común a zona indicada pero para elo é preciso modificar o grao asignado a esta zona en cumprimento da LOUGA, e en
concreto no referente ao cálculo de consolidación.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

2

DATA:

22/01/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-223

Asinada por: Blanco Poceiro; Xosé César
Vista a Alegación con número de rexistro E-223 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 365 do polígono 63 pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Núcleo Rural Común, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG ( Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

3

DATA:

22/01/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-231

Asinada por: Caldas Lago; Andrés Marcelo
Vista a Alegación con número de rexistro E-231 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 30 do polígono 44 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na zona histórico- tradicional de núcleo aquela parte
da parcela indicada que cumpre tanto o grao de consolidación mínimo pola edificación, como coas distanzas mínimas esixibles de
proximidade a edificacións tradicionais nos núcleos de poboación, tal e como se recolle no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, mantendo o resto do ámbito sinalado na súa clasificación orixinal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

4

DATA:

22/01/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-232

Asinada por: Moldes Boullosa; Julio
Vista a Alegación con número de rexistro E-232 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 25 do polígono 8 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte da
parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
Estimacion:
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ALEGACIÓN Nº:

5

DATA:

23/01/2013

Rexistro de entrada nº:

E-238

Asinada por: Martinez Carracelas; Sergio
Vista a Alegación con número de rexistro E-238 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 73 do polígono 63 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría de
Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

6

DATA:

23/01/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-252

Asinada por: Farto Acuña; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-252 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 136 do polígono 1 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

7

DATA:

24/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-258

Asinada por: Fernandez Amoedo; Jose Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-258 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 438 do polígono 27 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
2.- A parcela 439 do polígono 27 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
3.- A parcela 579 do polígono 27 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
4.- A parcela 367 do polígono 27 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
5.- A parcela 368 do polígono 27 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

8

DATA:

24/01/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-259

Asinada por: Fernandez Amoedo; Jose Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-259 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 215 do polígono 28 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
das zonas ou parcelas indicadas que permiten o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a
delimitación do Núcleo Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un
terzo da superficie do ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto das zonas ou parcelas indicadas coa súa
clasificación orixinal.
Estimacion:
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ALEGACIÓN Nº:

9

DATA:

24/01/2013

Rexistro de entrada nº:

E-262

Asinada por: Gonzalez Rosendo; Basilio
Vista a Alegación con número de rexistro E-262 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 44 do polígono 69 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

10

DATA:

24/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-263

Asinada por: Juncal Farto; Emilio
Vista a Alegación con número de rexistro E-263 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 42 do polígono 5 inclúese parte da mesma dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG, manténdose o resto da mesma, como solo rustico.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

11

DATA:

24/01/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-264

Asinada por: Martinez Veras; Celso
Vista a Alegación con número de rexistro E-264 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 492 do polígono 59 pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Núcleo Rural Común, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG ( Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

12

DATA:

24/01/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-269

Asinada por: Amoedo Novas; Lorenzo
Vista a Alegación con número de rexistro E-269 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 96 do polígono 65 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría de
Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

13

DATA:

24/01/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-270

Asinada por: Otero Soutelo; Jose Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-270 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 124 do polígono 7 pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Núcleo Rural Común, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG ( Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada
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ALEGACIÓN Nº:

14

DATA:

24/01/2013

Rexistro de entrada nº:

E-271

Asinada por: Acuña Bahamonde; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-271 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 251 do polígono 2 infórmase desfavorablemente xa que a parcela do alegante non ten mais acceso que pola estrada
N-550. E esta situada dentro da zona de afeccion de dita estrada.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

15

DATA:

24/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-273

Asinada por: Collazo Cortegoso; Juventino
Vista a Alegación con número de rexistro E-273 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 133 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

16

DATA:

24/01/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-274

Asinada por: Collazo Cortegoso; Juventino
Vista a Alegación con número de rexistro E-274 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 468 do polígono 68 pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Núcleo Rural Común, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG ( Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

17

DATA:

24/01/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-275

Asinada por: Rosendo Calvar; Jose Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-275 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 160 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
2.- A parcela 159 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
3.- A parcela 108 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións
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ALEGACIÓN Nº:

18

DATA:

24/01/2013

Rexistro de entrada nº:

E-276

Asinada por: Cal Santos; Jesus
Vista a Alegación con número de rexistro E-276 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 825 do polígono 34 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

19

DATA:

24/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-277

Asinada por: José Fernandez; Torres
Vista a Alegación con número de rexistro E-277 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 98 do polígono 65 pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Núcleo Rural Común, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG ( Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

20

DATA:

24/01/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-279

Asinada por: Collazo Torres; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-279 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 160 do polígono 57 pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Núcleo Rural Común, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG ( Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

21

DATA:

24/01/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-286

Asinada por: Gallego Aboy; Enrique
Vista a Alegación con número de rexistro E-286 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 477 do polígono 46 pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Núcleo Rural Común, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG ( Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

22

DATA:

25/01/2013

Rexistro de entrada nº:

E-312

Asinada por: Garrido Curras; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-312 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 102 do polígono 37 inclúese parte da mesma dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG, manténdose o resto da mesma na clasificación de Solo Rústico de Protección Agrario.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

23

DATA:

28/01/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-325

Asinada por: Otero Fuentes; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-325 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 33 do polígono 9 sobre a que se solicita un cambio de grao, procédese a desestimar xa que dende o equipo redactor
do PXOM, semella que se adecúa mellor o grao inicialmente previsto. As condicións do núcleo.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

24

DATA:

28/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-326

Asinada por: Conde Gonzalez; Jesus
Vista a Alegación con número de rexistro E-326 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 712 do polígono 36 non procede incluírse dentro do solo urbano non consolidado porque non axustarse ao definido no
artigo 11 e 12.b da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

25

DATA:

28/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-338

Asinada por: Castellano Fernandez; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-338 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 426 do polígono 59 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

26

DATA:

29/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-339

Asinada por: Filgueira Blanco; Javier
Vista a Alegación con número de rexistro E-339 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 27 do polígono 18 procédese a incluír dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG.
2.- A parcela 28 do polígono 18 procédese a incluír dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG.
Estimacion:
Consultora Galega S.L.

Estimada
Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

27

DATA:

29/01/2013

Rexistro de entrada nº:

E-341

Asinada por: Juncal Farto; Emilio
Vista a Alegación con número de rexistro E-341 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 43 do polígono 5 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

28

DATA:

29/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-342

Asinada por: Juncal Farto; Emilio
Vista a Alegación con número de rexistro E-342 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 150 do polígono 3 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

29

DATA:

29/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-343

Asinada por: Crespo Lombardia; Felipe
Vista a Alegación con número de rexistro E-343 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 236 do polígono 7 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 237 do polígono 7 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 238 do polígono 7 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
4.- A parcela 239 do polígono 7 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
5.- A parcela 240 do polígono 7 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
6.- A parcela 241 do polígono 7 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
7.- A parcela 242 do polígono 7 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
8.- A parcela 243 do polígono 7 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

30

DATA:

29/01/2013

Rexistro de entrada nº:

E-344

Asinada por: Tobio Justo; César
Vista a Alegación con número de rexistro E-344 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 170 do polígono 4Unha vez estudiada a súa alegación o equipo redactor do PXOM entende que a ordenanza
establecida para a zona en cuestión que se indica é a máis acaída, polo que se vai a manter tal e como figuraba desestimando polo
tanto a solicitude.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

31

DATA:

29/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-349

Asinada por: cortegoso Fernández; Josefa
Vista a Alegación con número de rexistro E-349 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 568 do polígono 64 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na zona histórico- tradicional de núcleo aquela parte
das zonas ou parcelas indicadas que cumpren tanto grao de consolidación mínimo pola edificación, como coas distanzas mínimas
esixibles de proximidade a edificacións tradicionais nos núcleos de poboación, tal e como se recolle no artigo 13 da LOUG (Lei de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, mantendo o resto do ámbito sinalado na súa clasificación orixinal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

32

DATA:

29/01/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-351

Asinada por: Pichel González; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-351 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 366 do polígono 27 pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Núcleo Rural Común, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG ( Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

33

DATA:

29/01/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-352

Asinada por: Arosa Pintos; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-352 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 629 do polígono 64 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

34

DATA:

29/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-353

Asinada por: Arosa Pintos; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-353 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 165 do polígono 68 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

35

DATA:

29/01/2013

Rexistro de entrada nº:

E-356

Asinada por: Vida Rodriguez; María Dolores
Vista a Alegación con número de rexistro E-356 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 287 do polígono 14 parte da parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao
cumprir o requisito prescrito polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se
atopa agora a súa parcela, de acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da
súa superficie.O resto da propiedade continua coa clasificacion orixinal RPAC.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

36

DATA:

29/01/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-357

Asinada por: Gonzalez Piñeiro; María Elisa
Vista a Alegación con número de rexistro E-357 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 358 do polígono 71 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

37

DATA:

29/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-358

Asinada por: Fernandez Senra; María Teresa
Vista a Alegación con número de rexistro E-358 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 169 do polígono 14 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

38

DATA:

29/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-359

Asinada por: Lamoso Couso; Elvira
Vista a Alegación con número de rexistro E-359 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 248 do polígono 2 infórmase desfavorablemente xa que a parcela do alegante non ten mais acceso que pola estrada
N-550. E esta situada dentro da zona de afeccion de dita estrada.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

39

DATA:

29/01/2013

Rexistro de entrada nº:

E-360

Asinada por: Pintos Estevez; Susana
Vista a Alegación con número de rexistro E-360 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 249 do polígono 2 infórmase desfavorablemente xa que a parcela do alegante non ten mais acceso que pola estrada
N-550. E esta situada dentro da zona de afeccion de dita estrada.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

40

DATA:

29/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-361

Asinada por: Farto Janeiro; Fermin
Vista a Alegación con número de rexistro E-361 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 247 do polígono 2 infórmase desfavorablemente xa que a parcela do alegante non ten mais acceso que pola estrada
N-550. E esta situada dentro da zona de afeccion de dita estrada.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

41

DATA:

29/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-362

Asinada por: Del Valle González; Eva
Vista a Alegación con número de rexistro E-362 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 604 do polígono 44 non pode ser incluida na súa totalidade na categoría de Núcleo Rural Común porque polas
dimensións da mesma (excesivamente grande ou longa), a delimitación do núcleo non podería cumprir algúns dos requisitos
recollidos no artigo 13 da LOUG ( Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Non obstante, e aínda que parte da finca si queda recollida dentro do núcleo, o resto da parcela mantense na súa clasificación
orixinal.
2.- A parcela 605 do polígono 44 infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela, en relación á ordenación proposta
polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

42

DATA:

29/01/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-363

Asinada por: Del Valle González; Jose
Vista a Alegación con número de rexistro E-363 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 419 do polígono 44 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
2.- A parcela 420 do polígono 44 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
3.- A parcela 423 do polígono 44 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

43

DATA:

29/01/2013

Rexistro de entrada nº:

E-364

Asinada por: Mendez Sobral; Genaro
Vista a Alegación con número de rexistro E-364 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 285 do polígono 14 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 284 do polígono 14 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

44

DATA:

30/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-376

Asinada por: Gonzalez Dieguez; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-376 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 323 do polígono 33 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na zona histórico- tradicional de núcleo aquela parte
das zonas ou parcelas indicadas que cumpren tanto grao de consolidación mínimo pola edificación, como coas distanzas mínimas
esixibles de proximidade a edificacións tradicionais nos núcleos de poboación, tal e como se recolle no artigo 13 da LOUG (Lei de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, mantendo o resto do ámbito sinalado na súa clasificación orixinal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

45

DATA:

30/01/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-378

Asinada por: Castrelos Acuña; Emilio José
Vista a Alegación con número de rexistro E-378 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 291 do polígono 20 non pode ser incluida na súa totalidade na categoría de Núcleo Rural Común porque polas
dimensións da mesma (excesivamente grande ou longa), a delimitación do núcleo non podería cumprir algúns dos requisitos
recollidos no artigo 13 da LOUG ( Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Non obstante, e aínda que parte da finca si queda recollida dentro do núcleo, o resto da parcela mantense na súa clasificación
orixinal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

46

DATA:

30/01/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-379

Asinada por: Collazo Gonzalez; Basilio
Vista a Alegación con número de rexistro E-379 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 218 do polígono 62 pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Núcleo Rural Común, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG ( Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

47

DATA:

30/01/2013

Rexistro de entrada nº:

E-380

Asinada por: Collazo Gonzalez; Basilio
Vista a Alegación con número de rexistro E-380 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 52 do polígono 63 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
2.- A parcela 53 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela, en relación á ordenación proposta polo
PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

48

DATA:

30/01/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-383

Asinada por: Narciso Iglesias; Alberto
Vista a Alegación con número de rexistro E-383 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 72 do polígono 24 non pode ser incluida na súa totalidade na categoría de Núcleo Rural Común porque polas
dimensións da mesma (excesivamente grande ou longa), a delimitación do núcleo non podería cumprir algúns dos requisitos
recollidos no artigo 13 da LOUG ( Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Non obstante, e aínda que parte da finca si queda recollida dentro do núcleo, o resto da parcela mantense na súa clasificación
orixinal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

49

DATA:

30/01/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-394

Asinada por: Martínez Espiño; Julio Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-394 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 460 do polígono 27 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

50

DATA:

30/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-395

Asinada por: Martínez Espiño; Julio Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-395 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 551 do polígono 27 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia). Ademais non ten acceso a
vial publico.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
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ALEGACIÓN Nº:

51

DATA:

30/01/2013

Rexistro de entrada nº:

E-396

Asinada por: Martínez Espiño; Julio Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-396 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 165 do polígono 10 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
2.- A parcela 166 do polígono 10 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 167 do polígono 10 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
4.- A parcela 161 do polígono 10 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

52

DATA:

30/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-402

Asinada por: Piñeiro Fernández; Jose
Vista a Alegación con número de rexistro E-402 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 157 do polígono 69 non pode ser incluida na súa totalidade na categoría de Núcleo Rural Común porque polas
dimensións da mesma (excesivamente grande ou longa), a delimitación do núcleo non podería cumprir algúns dos requisitos
recollidos no artigo 13 da LOUG ( Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Non obstante, e aínda que parte da finca si queda recollida dentro do núcleo, o resto da parcela mantense na súa clasificación
orixinal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

53

DATA:

31/01/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-407

Asinada por: Filgueira Conde; Sebastián
Vista a Alegación con número de rexistro E-407 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 106 do polígono 29 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

54

DATA:

31/01/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-410

Asinada por: Bouzas Martinez; Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-410 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 46 do polígono 44 non pode ser incluida na súa totalidade na categoría de Núcleo Rural Tradicional porque polas
dimensións da mesma (excesivamente grande ou longa), a delimitación do núcleo non podería cumprir algúns dos requisitos
recollidos no artigo 13 da LOUG ( Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Non obstante, e aínda que parte da finca si queda recollida dentro do núcleo, o resto da parcela mantense na súa clasificación
orixinal.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimación parcial

Informe de Alegacións
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ALEGACIÓN Nº:

55

DATA:

31/01/2013

Rexistro de entrada nº:

E-412

Asinada por: Del Río Palmeiro; Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-412 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 106 do polígono 37 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría
de Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

56

DATA:

31/01/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-421

Asinada por: Otero Boullosa; Orlando
Vista a Alegación con número de rexistro E-421 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 86 do polígono 7 procédese a incluír dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o disposto
no artigo 13 da LOUG.
2.- A parcela 88 do polígono 7 procédese a incluír dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o disposto
no artigo 13 da LOUG.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

57

DATA:

31/01/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-424

Asinada por: Arosa Otero; Jose
Vista a Alegación con número de rexistro E-424 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 109 do polígono 7 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

58

DATA:

31/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-425

Asinada por: Rioseco Casal; Agustin
Vista a Alegación con número de rexistro E-425 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 109 do polígono 65 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

59

DATA:

31/01/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-427

Asinada por: Justo Rodriguez; Eligio
Vista a Alegación con número de rexistro E-427 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 475 do polígono 5 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría de
Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada
Informe de Alegacións
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ALEGACIÓN Nº:

60

DATA:

31/01/2013

Rexistro de entrada nº:

E-433

Asinada por: Freire Blanco; José Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-433 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 42 do polígono 14 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
2.- A parcela 43 do polígono 14 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

61

DATA:

31/01/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-434

Asinada por: Filgueira Boullosa; Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-434 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 30 do polígono 14 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
2.- A parcela 32 do polígono 14 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
3.- A parcela 33 do polígono 14 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
4.- A parcela 34 do polígono 14 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
5.- A parcela 35 do polígono 14 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
6.- A parcela 36 do polígono 14 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
7.- A parcela 37 do polígono 14 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

62

DATA:

01/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-435

Asinada por: Portabales Curras; Victor
Vista a Alegación con número de rexistro E-435 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 144 do polígono 16 procédese a estimar xa que en base a documentación aportada, semella ser de titularidade
comunal.
2.- A parcela 227 do polígono 13 procédese a estimar xa que en base a documentación aportada, semella ser de titularidade
comunal.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións
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ALEGACIÓN Nº:

63

DATA:

01/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-436

Asinada por: Portabales Curras; Victor
Vista a Alegación con número de rexistro E-436 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 389 do polígono 13 pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Núcleo Rural Común, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG ( Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

64

DATA:

01/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-443

Asinada por: Boullosa Acuña; Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-443 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 73 do polígono 24 non pode ser incluida na súa totalidade na categoría de Núcleo Rural Común porque polas
dimensións da mesma (excesivamente grande ou longa), a delimitación do núcleo non podería cumprir algúns dos requisitos
recollidos no artigo 13 da LOUG ( Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Non obstante, e aínda que parte da finca si queda recollida dentro do núcleo, o resto da parcela mantense na súa clasificación
orixinal.
2.- A parcela 74 do polígono 24 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

65

DATA:

04/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-450

Asinada por: Garrido Fuentes; María del Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-450 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 6 do polígono 21 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións
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ALEGACIÓN Nº:

66

DATA:

04/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-451

Asinada por: Piñeiro Rodriguez; María Elvira
Vista a Alegación con número de rexistro E-451 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 221 do polígono 14 procédese a incluír dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG..
2.- A parcela 223 do polígono 14 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
3.- A parcela 226 do polígono 14 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
4.- A parcela 228 do polígono 14 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
5.- A parcela 231 do polígono 14 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

67

DATA:

04/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-452

Asinada por: Blanco Martínez; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-452 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 72 do polígono 63 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

68

DATA:

04/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-453

Asinada por: Blanco Martínez; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-453 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 360 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

69

DATA:

04/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-454

Asinada por: Boullosa Acuña; Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-454 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 150 do polígono 24 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións
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ALEGACIÓN Nº:

70

DATA:

04/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-455

Asinada por: Rioseco Casal; Agustín
Vista a Alegación con número de rexistro E-455 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 297 do polígono 67 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

71

DATA:

05/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-472

Asinada por: Crespo Juncal; Ricardo
Vista a Alegación con número de rexistro E-472 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 22 do polígono 46 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na zona tradicional de núcleo aquela parte das
parcelas indicadas que cumpren con estar situadas a igual ou menor distanza das máximas posibles con respecto a edificacións
tradicionais nos núcleos de poboación (50 m), tal e como se recolle no artigo 13 da LOUGA (Lei de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia) .
2.- A parcela 23 do polígono 46 estímase parcialmente, incluíndo na zona tradicional de núcleo aquela parte das parcela que
cumpre con estar situadas a igual ou menor distanza das máximas posibles en relación as edificacións tradicionais nos núcleos de
poboación (50 m), tal e como se recolle no artigo 13 da LOUGA (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de
Galicia) .
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

72

DATA:

05/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-473

Asinada por: Gondar Acuña; Eugenio
Vista a Alegación con número de rexistro E-473 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 199 do polígono 45 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

73

DATA:

05/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-474

Asinada por: Bouzas Martinez; Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-474 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 456 do polígono 73 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

74

DATA:

05/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-475

Asinada por: Lois Calvar; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-475 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 458 do polígono 59Unha vez estudiada a súa alegación o equipo redactor do PXOM entende que a ordenanza
establecida para a zona en cuestión que se indica é a máis acaída, polo que se vai a manter tal e como figuraba desestimando polo
tanto a solicitude.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

75

DATA:

05/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-476

Asinada por: Lois Calvar; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-476 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 518 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 519 do polígono 68 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

76

DATA:

05/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-477

Asinada por: Corral González; Francisco
Vista a Alegación con número de rexistro E-477 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 223 do polígono 34 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

77

DATA:

05/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-478

Asinada por: Ferreira Amoedo; Roberto
Vista a Alegación con número de rexistro E-478 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 9010 do polígono 9 revisada sobre catastro e en base a documentación aportada, procédese a estimar incluíndo dito
vial nas aliñacións que marca a planimetría do PXOM.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

78

DATA:

05/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-479

Asinada por: Fernandez Amil; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-479 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 270 do polígono 5 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

79

DATA:

05/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-481

Asinada por: Regueira Acuña; María Nieves
Vista a Alegación con número de rexistro E-481 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 245 do polígono 51 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

80

DATA:

05/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-482

Asinada por: Regueira Acuña; María Nieves
Vista a Alegación con número de rexistro E-482 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 246 do polígono 51 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

81

DATA:

05/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-483

Asinada por: Aboy Rial; Rosario
Vista a Alegación con número de rexistro E-483 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 930 do polígono 44 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

82

DATA:

05/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-484

Asinada por: Aboy Rial; Rosario
Vista a Alegación con número de rexistro E-484 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 143 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

83

DATA:

05/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-485

Asinada por: Arosa Otero; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-485 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 3 do polígono 5 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría de
Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

84

DATA:

05/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-486

Asinada por: Rios del Río; Rubén
Vista a Alegación con número de rexistro E-486 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 9 do polígono 21 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

85

DATA:

05/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-488

Asinada por: Fernandez Lorenzo; José María
Vista a Alegación con número de rexistro E-488 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1211 do polígono 53 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito
prescrito polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa
parcela, de acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

86

DATA:

05/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-497

Asinada por: Aboy Iglesias; Manuel Celso
Vista a Alegación con número de rexistro E-497 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 469 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

87

DATA:

06/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-514

Asinada por: Piñeiro Fernandez; Jose
Vista a Alegación con número de rexistro E-514 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 9006 do polígono 69Unha vez estudiada a alegación presentada e a documentación que nela se aporta, procédese a
inclusión do vial sinalado dentro da planimetría do PXOM.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

88

DATA:

07/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-527

Asinada por: Sobral Portela; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-527 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 388 do polígono 59 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

89

DATA:

07/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-529

Asinada por: Collazo Martinez; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-529 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 897 do polígono 76 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

90

DATA:

07/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-530

Asinada por: Collazo Martinez; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-530 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 435 do polígono 61 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

91

DATA:

07/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-531

Asinada por: Collazo Martinez; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-531 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 288 do polígono 64 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

92

DATA:

07/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-532

Asinada por: Gonzalez Poceiro; Daniel
Vista a Alegación con número de rexistro E-532 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 35 do polígono 57 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimación parcial

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

93

DATA:

07/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-533

Asinada por: Villar Gallego; Rosa
Vista a Alegación con número de rexistro E-533 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1156 do polígono 53 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito
prescrito polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa
parcela, de acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

94

DATA:

07/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-535

Asinada por: Sobral Poceiro; María del Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-535 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 987 do polígono 68Unha vez estudiada a alegación presentada e a documentación que nela se aporta, procédese a
inclusión do vial sinalado dentro da planimetría do PXOM.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

95

DATA:

07/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-536

Asinada por: Regueira Acuña; María Nieves
Vista a Alegación con número de rexistro E-536 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 260 do polígono 51 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

96

DATA:

07/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-537

Asinada por: Riveiro Boullosa; Fabiola
Vista a Alegación con número de rexistro E-537 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 85 do polígono 73Unha vez estudiada a súa alegación o equipo redactor do PXOM entende que a ordenanza
establecida para a zona en cuestión que se indica é a máis acaída, polo que se vai a manter tal e como figuraba desestimando polo
tanto a solicitude.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

97

DATA:

07/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-538

Asinada por: González Álvarez; Jesús
Vista a Alegación con número de rexistro E-538 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 285 do polígono 32 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimación parcial

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

98

DATA:

07/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-539

Asinada por: Costas Gonzalez; Andrés
Vista a Alegación con número de rexistro E-539 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- Unha vez estudiada a súa alegación o equipo redactor do PXOM entende que a ordenanza establecida para a zona en cuestión
que se indica é a máis acaída, polo que se vai a manter tal e como figuraba desestimando polo tanto a solicitude.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

99

DATA:

07/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-540

Asinada por: Martinez Espiño; Julio Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-540 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 548 do polígono 27 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).A sua propiedade carece
de vial publico.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

100

DATA:

07/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-543

Asinada por: Iglesias Iglesias; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-543 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 383 do polígono 31 cómpre sinalar que non existe a posibilidade de incluir a parcela do alegante no Solo Urbanizable
non Delimitado Industrial (UNDI-1) por encontrarse a moita distancia da delimitación actual, que xa está practicamente axustado ó
máximo na delimitación actual .
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

101

DATA:

07/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-546

Asinada por: Canda Lorenzo; María Josefa
Vista a Alegación con número de rexistro E-546 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 9012 do polígono 34 non se amplia o viario solicitado xa que as parcelas as que se refiren os alegantes non podrian
estar incluidas dentro do núcleo.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

102

DATA:

07/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-547

Asinada por: Rosendo Calvar; Rosendo
Vista a Alegación con número de rexistro E-547 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 25 do polígono 63 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría de
Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

103

DATA:

07/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-548

Asinada por: Rosendo Calvar; Rosendo
Vista a Alegación con número de rexistro E-548 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 221 do polígono 62 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

104

DATA:

07/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-560

Asinada por: Rial Seoane; María Sonia
Vista a Alegación con número de rexistro E-560 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 569 do polígono 48 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
2.- A parcela 570 do polígono 48 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 571 do polígono 48 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
4.- A parcela 572 do polígono 48 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
5.- A parcela 573 do polígono 48 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

105

DATA:

07/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-561

Asinada por: Rial Seoane; María Sonia
Vista a Alegación con número de rexistro E-561 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 197 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
2.- A parcela 198 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 196 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
4.- A parcela 195 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
5.- A parcela 194 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
6.- A parcela 193 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
7.- A parcela 192 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

106

DATA:

07/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-562

Asinada por: Rial Seoane; María Sonia
Vista a Alegación con número de rexistro E-562 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en relación á ordenación
proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da
LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia)
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

107

DATA:

08/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-565

Asinada por: Collazo Piñeiro; Carlos
Vista a Alegación con número de rexistro E-565 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en relación á ordenación
proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da
LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

108

DATA:

08/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-566

Asinada por: Collazo Piñeiro; Carlos
Vista a Alegación con número de rexistro E-566 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en relación á ordenación
proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da
LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

109

DATA:

08/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-568

Asinada por: Piñeiro Rodriguez; Raúl
Vista a Alegación con número de rexistro E-568 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 305 do polígono 14 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

110

DATA:

08/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-569

Asinada por: Silva Poceiro; Luis
Vista a Alegación con número de rexistro E-569 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 893 do polígono 68 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
2.- A parcela 936 do polígono 68 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
3.- A parcela 889 do polígono 68 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
4.- A parcela 945 do polígono 68 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

111

DATA:

08/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-570

Asinada por: Herbello Alfaya; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-570 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 847 do polígono 69 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 846 do polígono 69 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 646 do polígono 69 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:
Consultora Galega S.L.

Non estimada
Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

112

DATA:

08/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-571

Asinada por: Canda Lorenzo; María Luisa
Vista a Alegación con número de rexistro E-571 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 316 do polígono 32 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

113

DATA:

11/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-584

Asinada por: Rúa Pérez; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-584 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 239 do polígono 53 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
2.- A parcela 242 do polígono 53 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
3.- A parcela 246 do polígono 53 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
4.- A parcela 241 do polígono 53 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
5.- A parcela 245 do polígono 53 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

114

DATA:

11/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-585

Asinada por: Rúa Pérez; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-585 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 977 do polígono 66 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.O vial ao quese
refire o alegante no aparece como publico no catastro.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

115

DATA:

11/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-587

Asinada por: Collazo González; Argentina
Vista a Alegación con número de rexistro E-587 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 959 do polígono 54 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 960 do polígono 54 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 961 do polígono 54 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

116

DATA:

11/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-588

Asinada por: Ríos Buceta; María Esther
Vista a Alegación con número de rexistro E-588 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 54 do polígono 12 non é posible incluír a mesma na área de expansión do núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da
zona de policía definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas.
O artigo 13.3 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G, establece que a área de expansión do núcleo rural en ningún caso pode afectar a
Solo Rústico especialmente Protexido.
O artigo 32 d) da L.O.U.G., define o solo rústico de protección de augas como o... “constituído polos terreos situados fora dos
núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, ribeiras e marxes
das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas zonas de
servidume.
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección
de Augas e Canles.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

117

DATA:

11/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-589

Asinada por: Ríos Buceta; María Esther
Vista a Alegación con número de rexistro E-589 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 9002 do polígono 67Unha vez estudiada a alegación presentada e a documentación que nela se aporta, procédese a
inclusión do vial sinalado dentro da planimetría do PXOM.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

118

DATA:

11/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-590

Asinada por: Palmeiro González; Javier Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-590 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 238 do polígono 37 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

119

DATA:

11/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-591

Asinada por: Palmeiro González; Javier Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-591 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 706 do polígono 36 a que se refire o alegante non reúne as condiccións de solo urbano

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

120

DATA:

11/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-592

Asinada por: Palmeiro González; Javier Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-592 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 49 do polígono 37 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

121

DATA:

11/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-594

Asinada por: Baltasar Piñeiro; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-594 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 854 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

122

DATA:

11/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-595

Asinada por: Boullosa Puentes; María Pilar
Vista a Alegación con número de rexistro E-595 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 89 do polígono 32 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

123

DATA:

11/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-596

Asinada por: Boullosa Puentes; María Pilar
Vista a Alegación con número de rexistro E-596 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 286 do polígono 33 referida a cuestión dunha vivenda de carácter tradicional, estímase e procédese a trasladar a
cartografia base do plan tal e como se solicita.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

124

DATA:

11/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-605

Asinada por: Del Río Baltasar; Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-605 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 346 do polígono 55 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

125

DATA:

13/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-609

Asinada por: Novegil Arosa; Amador
Vista a Alegación con número de rexistro E-609 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 231 do polígono 71 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría
de Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

126

DATA:

13/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-610

Asinada por: Novegil Arosa; Amador
Vista a Alegación con número de rexistro E-610 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1035 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

127

DATA:

13/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-611

Asinada por: Casal Acuña; Indalecio
Vista a Alegación con número de rexistro E-611 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 111 do polígono 46 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

128

DATA:

13/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-612

Asinada por: Casal Acuña; Indalecio
Vista a Alegación con número de rexistro E-612 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 76 do polígono 35 non procede incluírse dentro do solo urbano por non axustarse ao definido no artigo 11 da LOUG.
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

129

DATA:

13/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-613

Asinada por: Cabaleiro Daponte; Carlos
Vista a Alegación con número de rexistro E-613 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 391 do polígono 59 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

130

DATA:

13/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-614

Asinada por: San Martín Blanco; Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-614 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1089 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

131

DATA:

13/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-644

Asinada por: Garcia Martinez; Patricia
Vista a Alegación con número de rexistro E-644 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 235 do polígono 4 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

132

DATA:

13/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-645

Asinada por: Regueira Gómez; Amador
Vista a Alegación con número de rexistro E-645 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 9021 do polígono 73Unha vez estudiada a alegación presentada e a documentación que nela se aporta, procédese a
inclusión do vial sinalado dentro da planimetría do PXOM.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

133

DATA:

14/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-648

Asinada por: Martinez Pintos; Guillermo
Vista a Alegación con número de rexistro E-648 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 780 do polígono 54 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

134

DATA:

14/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-651

Asinada por: Carracelas Martinez; Amancio
Vista a Alegación con número de rexistro E-651 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 192 do polígono 62 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 553 do polígono 62 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

135

DATA:

14/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-652

Asinada por: Carracelas Martinez; Amancio
Vista a Alegación con número de rexistro E-652 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 871 do polígono 54 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

136

DATA:

14/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-653

Asinada por: Carracelas Martinez; Amancio
Vista a Alegación con número de rexistro E-653 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 782 do polígono 54 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

137

DATA:

14/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-657

Asinada por: Acuña Álvarez; Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-657 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 912 do polígono 34 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

138

DATA:

14/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-659

Asinada por: Pereira Currás; Fernando
Vista a Alegación con número de rexistro E-659 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 517 do polígono 28 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).O vial ao que se refire o
alegante non aparece no catastro como vial publico.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

139

DATA:

14/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-661

Asinada por: Aboy Iglesias; María Isabel
Vista a Alegación con número de rexistro E-661 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 934 do polígono 44 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

140

DATA:

14/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-663

Asinada por: Rodriguez Alonso; Dolores
Vista a Alegación con número de rexistro E-663 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 42 do polígono 25 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 43 do polígono 25 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 443 do polígono 25 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
4.- A parcela 485 do polígono 25 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

141

DATA:

14/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-666

Asinada por: Iglesias Barrio; Gloria
Vista a Alegación con número de rexistro E-666 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 128 do polígono 15 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría
de Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).Tamen se reflexa como existente a edificacion construida.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

142

DATA:

14/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-669

Asinada por: Fernandez Nogueira; Enrique
Vista a Alegación con número de rexistro E-669 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1042 do polígono 66 non é posible incluír a mesma na área de expansión do núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da
zona de policía definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas.
O artigo 13.3 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G, establece que a área de expansión do núcleo rural en ningún caso pode afectar a
Solo Rústico especialmente Protexido.
O artigo 32 d) da L.O.U.G., define o solo rústico de protección de augas como o... “constituído polos terreos situados fora dos
núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, ribeiras e marxes
das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas zonas de
servidume.
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección
de Augas e Canles.
2.- A parcela 1043 do polígono 66 non é posible incluír a mesma na área de expansión do núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da
zona de policía definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas.
O artigo 13.3 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G, establece que a área de expansión do núcleo rural en ningún caso pode afectar a
Solo Rústico especialmente Protexido.
O artigo 32 d) da L.O.U.G., define o solo rústico de protección de augas como o... “constituído polos terreos situados fora dos
núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, ribeiras e marxes
das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas zonas de
servidume.
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección
de Augas e Canles.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

143

DATA:

14/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-670

Asinada por: Fernandez Nogueira; Enrique
Vista a Alegación con número de rexistro E-670 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 436 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 437 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

144

DATA:

14/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-671

Asinada por: Fernandez Nogueira; Enrique
Vista a Alegación con número de rexistro E-671 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1053 do polígono 53Trasládase a cartografía base do PXOM a vivenda referida na alegación como tradicional.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

145

DATA:

14/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-672

Asinada por: Calvo Rosendo; Andrés
Vista a Alegación con número de rexistro E-672 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 288 do polígono 67 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

146

DATA:

15/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-673

Asinada por: Blanco Farto; Silvina
Vista a Alegación con número de rexistro E-673 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 21 do polígono 21 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

147

DATA:

15/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-674

Asinada por: Blanco Farto; Silvina
Vista a Alegación con número de rexistro E-674 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 186 do polígono 22 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

148

DATA:

15/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-675

Asinada por: Blanco Farto; Silvina
Vista a Alegación con número de rexistro E-675 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 11 do polígono 21 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

149

DATA:

15/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-676

Asinada por: Blanco Farto; Silvina
Vista a Alegación con número de rexistro E-676 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 187 do polígono 22 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

150

DATA:

15/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-678

Asinada por: Veras Alvariña; Fernando
Vista a Alegación con número de rexistro E-678 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1366 do polígono 66 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

151

DATA:

15/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-681

Asinada por: Rial Seoane; María Sonia
Vista a Alegación con número de rexistro E-681 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 290 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

152

DATA:

15/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-683

Asinada por: Cal Lorenzo; Rubén Luciano
Vista a Alegación con número de rexistro E-683 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 908 do polígono 34 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

153

DATA:

18/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-695

Asinada por: Acuña Acuña; Rogelio
Vista a Alegación con número de rexistro E-695 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 44 do polígono 4 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 45 do polígono 4 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

154

DATA:

18/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-696

Asinada por: Garcia González; Jose Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-696 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 86 do polígono 31trasládase a cartografía base do PXOM as ruinas actuais como vivenda tradicional.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

155

DATA:

18/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-701

Asinada por: Iglesias Martinez; Jose Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-701 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 295 do polígono 64 inclúese parte da mesma dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG, manténdose o resto da mesma, como RPAG.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimación parcial

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

156

DATA:

18/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-703

Asinada por: Aboy Rial; Rosario
Vista a Alegación con número de rexistro E-703 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 433 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

157

DATA:

18/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-704

Asinada por: Aboy Rial; Rosario
Vista a Alegación con número de rexistro E-704 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 432 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

158

DATA:

18/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-705

Asinada por: González Álvarez; Jesús
Vista a Alegación con número de rexistro E-705 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 666 do polígono 34 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

159

DATA:

18/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-706

Asinada por: González Álvarez; Jesús
Vista a Alegación con número de rexistro E-706 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 663 do polígono 34 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:
Consultora Galega S.L.

Non estimada
Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

160

DATA:

18/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-707

Asinada por: González Álvarez; Jesús
Vista a Alegación con número de rexistro E-707 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 795 do polígono 34 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

161

DATA:

18/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-708

Asinada por: González Álvarez; Jesús
Vista a Alegación con número de rexistro E-708 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 747 do polígono 34 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

162

DATA:

18/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-709

Asinada por: González Álvarez; Jesús
Vista a Alegación con número de rexistro E-709 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 615 do polígono 34 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

163

DATA:

18/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-710

Asinada por: Calvar Martínez; Sergio
Vista a Alegación con número de rexistro E-710 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 32 do polígono 57 procédese a incluír dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG.
2.- A parcela 33 do polígono 57 procédese a incluír dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG.
3.- A parcela 36 do polígono 57 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
4.- A parcela 38 do polígono 57 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
5.- A parcela 39 do polígono 57 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
6.- A parcela 40 do polígono 57 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

164

DATA:

19/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-716

Asinada por: Collazo González; Basilio
Vista a Alegación con número de rexistro E-716 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 783 do polígono 54 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

165

DATA:

19/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-717

Asinada por: Collazo González; Basilio
Vista a Alegación con número de rexistro E-717 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 68 do polígono 54 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

166

DATA:

19/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-718

Asinada por: Seoane Montes; Javier
Vista a Alegación con número de rexistro E-718 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 261 do polígono 51 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

167

DATA:

19/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-719

Asinada por: Fernandez Rodriguez; María
Vista a Alegación con número de rexistro E-719 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 5 do polígono 7 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

168

DATA:

19/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-720

Asinada por: Fernandez Rodriguez; María
Vista a Alegación con número de rexistro E-720 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 45 do polígono 5 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

169

DATA:

19/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-721

Asinada por: Amoedo Regueira; Eligio
Vista a Alegación con número de rexistro E-721 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 62 do polígono 3 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

170

DATA:

19/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-722

Asinada por: Pazos Sobral; María del Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-722 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 32 do polígono 21 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

171

DATA:

19/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-723

Asinada por: Pazos Sobral; María del Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-723 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 10 do polígono 21 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

172

DATA:

19/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-724

Asinada por: Pazos Sobral; María del Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-724 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 12 do polígono 21 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

173

DATA:

19/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-725

Asinada por: Acuña Fernandez; Jacobo
Vista a Alegación con número de rexistro E-725 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 206 do polígono 3 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

174

DATA:

19/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-726

Asinada por: Fernández Senra; María Teresa
Vista a Alegación con número de rexistro E-726 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 14 do polígono 169 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

175

DATA:

19/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-727

Asinada por: Acuña Acuña; Rogelio
Vista a Alegación con número de rexistro E-727 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 258 do polígono 2 estímase xa que reúne as condiccións de solo urbano.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

176

DATA:

19/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-751

Asinada por: Arosa Sanjorge; Álvaro
Vista a Alegación con número de rexistro E-751 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 500 do polígono 64 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría
de Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

177

DATA:

19/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-752

Asinada por: Cabido Rodríguez; Carlos
Vista a Alegación con número de rexistro E-752 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 348 do polígono 64 queda toda ela na zona común do núcleo.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

178

DATA:

19/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-753

Asinada por: Acuña Orozco; Jose María
Vista a Alegación con número de rexistro E-753 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- Unha vez estudiada a alegación presentada e a documentación que nela se aporta, procédese a inclusión do vial sinalado
dentro da planimetría do PXOM.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

179

DATA:

19/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-754

Asinada por: Falcón Rodríguez; Rosa
Vista a Alegación con número de rexistro E-754 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 498 do polígono 64 inclúese parte da mesma dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG, manténdose o resto da mesma, como RPAG.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

180

DATA:

20/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-761

Asinada por: Alonso Ríos; María Antonia
Vista a Alegación con número de rexistro E-761 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 114 do polígono 11 inclúese parte da mesma dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG, manténdose o resto da mesma, como RPFO.
2.- A parcela 120 do polígono 11 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

181

DATA:

20/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-765

Asinada por: Poceiro Fernández; Alberto
Vista a Alegación con número de rexistro E-765 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- Unha vez estudiada a alegación presentada e a documentación que nela se aporta, procédese a inclusión do vial sinalado
dentro da planimetría do PXOM.
Estimacion:
Consultora Galega S.L.

Estimada
Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

182

DATA:

20/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-766

Asinada por: Palmeiro González; Raúl
Vista a Alegación con número de rexistro E-766 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 320 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 338 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

183

DATA:

20/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-771

Asinada por: Aboy Iglesias; Manuel Celso
Vista a Alegación con número de rexistro E-771 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 423 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 469 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

184

DATA:

20/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-772

Asinada por: Fernández Martínez; Jesús Avelino
Vista a Alegación con número de rexistro E-772 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 4 do polígono 64 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

185

DATA:

20/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-773

Asinada por: Fernández Martínez; Jesús Avelino
Vista a Alegación con número de rexistro E-773 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 103 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

186

DATA:

20/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-774

Asinada por: Fernández Martínez; Jesús Avelino
Vista a Alegación con número de rexistro E-774 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 223 do polígono 62 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

187

DATA:

20/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-775

Asinada por: Fernández Martínez; Jesús Avelino
Vista a Alegación con número de rexistro E-775 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1223 do polígono 76 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

188

DATA:

21/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-779

Asinada por: Novas Rosendo; María del Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-779 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 594 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

189

DATA:

21/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-780

Asinada por: Novas Rosendo; María del Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-780 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 600 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

190

DATA:

21/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-781

Asinada por: Nogueira García; Francisco
Vista a Alegación con número de rexistro E-781 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 999 do polígono 53 infórmase desfavorablemente xa que a situación das parcelas non cumpren os requisitos de
parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación
da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
2.- A parcela 1000 do polígono 53 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
3.- A parcela 1001 do polígono 53 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

191

DATA:

21/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-782

Asinada por: Veras Alvariña; Fernando
Vista a Alegación con número de rexistro E-782 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1366 do polígono 66 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

192

DATA:

21/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-785

Asinada por: Conde Amoedo; Jose Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-785 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 31 do polígono 44 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

193

DATA:

21/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-786

Asinada por: Fernández Curra; Juventino
Vista a Alegación con número de rexistro E-786 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 515 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 512 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 514 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

194

DATA:

21/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-787

Asinada por: Rúa Acuña; Veronica
Vista a Alegación con número de rexistro E-787 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 189 do polígono 62 inclúese parte da mesma dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG, manténdose o resto da mesma, como RPFO. As ruinas as que fai referencia non se consideran
como vivenda tradicional.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

195

DATA:

21/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-788

Asinada por: Rúa Acuña; Veronica
Vista a Alegación con número de rexistro E-788 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 216 do polígono 62 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 220 do polígono 62 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

196

DATA:

21/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-789

Asinada por: Rúa Acuña; Veronica
Vista a Alegación con número de rexistro E-789 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 187 do polígono 63 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría
de Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

197

DATA:

21/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-790

Asinada por: Rúa Acuña; Veronica
Vista a Alegación con número de rexistro E-790 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 191 do polígono 62 procédese a incluír dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG, manténdose a parcela 204 do poligono 62 como RPFO..
2.- A parcela 204 do polígono 62 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

198

DATA:

21/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-792

Asinada por: Castro Salgado; Remedios
Vista a Alegación con número de rexistro E-792 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 117 do polígono 22 inclúese parte da mesma dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG, manténdose o resto da mesma, como RPFO..
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

199

DATA:

21/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-793

Asinada por: Alonso Gasalla; Pablo
Vista a Alegación con número de rexistro E-793 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 40 do polígono 44 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría de
Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

200

DATA:

21/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-794

Asinada por: González Otero; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-794 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 296 do polígono 64 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría
de Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

201

DATA:

21/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-797

Asinada por: Boullosa Salgado; Valentín
Vista a Alegación con número de rexistro E-797 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- Unha vez estudiada a alegación presentada e a documentación que nela se aporta, procédese a inclusión do vial sinalado
dentro da planimetría do PXOM.
Estimacion:
Consultora Galega S.L.

Estimada
Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

202

DATA:

21/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-798

Asinada por: Boullosa Salgado; Valentín
Vista a Alegación con número de rexistro E-798 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte da parcela indicada que
permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo Común, en particular o que
fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do ámbito delimitado polo PXOM,
mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

203

DATA:

22/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-806

Asinada por: Rosendo Rivas; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-806 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 888 do polígono 59 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

204

DATA:

22/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-807

Asinada por: Rosendo Rivas; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-807 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 168 do polígono 68 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

205

DATA:

22/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-808

Asinada por: Fernández Curra; Juventino
Vista a Alegación con número de rexistro E-808 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 477 do polígono 67 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

206

DATA:

22/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-812

Asinada por: Cortegoso Collazo; Jose Angel
Vista a Alegación con número de rexistro E-812 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1 do polígono 61 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

207

DATA:

22/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-813

Asinada por: Cortegoso Collazo; Jose Angel
Vista a Alegación con número de rexistro E-813 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 274 do polígono 59Unha vez estudiada a alegación presentada e a documentación que nela se aporta, procédese a
inclusión do vial sinalado dentro da planimetría do PXOM.
2.- A parcela 272 do polígono 59Unha vez estudiada a alegación presentada e a documentación que nela se aporta, procédese a
inclusión do vial sinalado dentro da planimetría do PXOM.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

208

DATA:

22/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-814

Asinada por: Cortegoso Collazo; Jose Angel
Vista a Alegación con número de rexistro E-814 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 289 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

209

DATA:

22/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-816

Asinada por: Méndez Porto; Amelia
Vista a Alegación con número de rexistro E-816 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 146 do polígono 24 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
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ALEGACIÓN Nº:

210

DATA:

22/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-817

Asinada por: Méndez Sobral; Genaro
Vista a Alegación con número de rexistro E-817 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 284 do polígono 14 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 285 do polígono 14 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 276 do polígono 14 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
4.- A parcela 277 do polígono 14 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

211

DATA:

22/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-820

Asinada por: Vaqueiro Otero; Alfonso
Vista a Alegación con número de rexistro E-820 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 73 do polígono 57 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

212

DATA:

22/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-828

Asinada por: Castellano Fernandez; Valentina
Vista a Alegación con número de rexistro E-828 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 56 do polígono 61 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

213

DATA:

22/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-829

Asinada por: Cortegoso Amoedo; María Jesús
Vista a Alegación con número de rexistro E-829 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 313 do polígono 50 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

214

DATA:

25/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-834

Asinada por: Miguelez Vazquez; Alvaro
Vista a Alegación con número de rexistro E-834 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 170 do polígono 22 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

215

DATA:

25/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-835

Asinada por: Fernandez Arosa; Jose
Vista a Alegación con número de rexistro E-835 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 192 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 195 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

216

DATA:

25/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-837

Asinada por: Álvarez Cortegoso; María Concepción
Vista a Alegación con número de rexistro E-837 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 492 do polígono 50 procédese a modificar as aliñacións do vial ao que se refire o alegante tratandose de unha estrada
provincial.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

217

DATA:

25/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-838

Asinada por: Álvarez Cortegoso; María Concepción
Vista a Alegación con número de rexistro E-838 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 399 do polígono 50 referida ao trazado dun vial marcado como público cando en realidade é privado, e unha vez
realizadas as verificacións sobre o terreo e con personal do Concello, procédese a correción dos mesmos dentro da planimetría do
PXOM.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

218

DATA:

25/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-839

Asinada por: Del Valle González; Julio
Vista a Alegación con número de rexistro E-839 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 408 do polígono 50 procédese a modificar as aliñacións do vial ao que se refire o alegante tratandose de unha estrada
provincial.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

219

DATA:

25/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-840

Asinada por: Del Valle Couto; Ana
Vista a Alegación con número de rexistro E-840 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 504 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

220

DATA:

25/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-841

Asinada por: Del Valle Couto; Ana
Vista a Alegación con número de rexistro E-841 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 504 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

221

DATA:

25/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-842

Asinada por: Del Valle Couto; Ana
Vista a Alegación con número de rexistro E-842 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 494 do polígono 50 procédese a modificar as aliñacións do vial ao que se refire o alegante tratandose de unha
estrada provincial.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

222

DATA:

25/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-865

Asinada por: Puga Rosendo; Adolfo
Vista a Alegación con número de rexistro E-865 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 94 do polígono 61Unha vez estudiada a súa alegación o equipo redactor do PXOM entende que a ordenanza
establecida para a zona en cuestión que se indica é a máis acaída, polo que se vai a manter tal e como figuraba desestimando polo
tanto a solicitude.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

223

DATA:

25/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-866

Asinada por: Canda Lorenzo; María Josefa
Vista a Alegación con número de rexistro E-866 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 557 do polígono 34 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

224

DATA:

25/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-868

Asinada por: Patricio Recamán; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-868 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 38 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 41 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

225

DATA:

25/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-869

Asinada por: Alvariña Martinez; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-869 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 520 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

226

DATA:

25/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-870

Asinada por: Alvariña Martinez; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-870 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 26 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

227

DATA:

26/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-872

Asinada por: Cerqueiro Peón; María Dolores
Vista a Alegación con número de rexistro E-872 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 24 do polígono 51 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

228

DATA:

26/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-873

Asinada por: Rotea Rosendo; Ermitas
Vista a Alegación con número de rexistro E-873 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 115 do polígono 57 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

229

DATA:

26/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-876

Asinada por: González Riobó; Ramón
Vista a Alegación con número de rexistro E-876 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 180 do polígono 72 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

230

DATA:

26/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-877

Asinada por: González Riobó; Ramón
Vista a Alegación con número de rexistro E-877 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 442 do polígono 71 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

231

DATA:

26/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-878

Asinada por: Radziunas Lesca; Pablo Andrés
Vista a Alegación con número de rexistro E-878 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 791 do polígono 57 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

232

DATA:

26/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-879

Asinada por: Lois Calvar; Jose
Vista a Alegación con número de rexistro E-879 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 956 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

233

DATA:

26/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-880

Asinada por: García Cortegoso; Paulino
Vista a Alegación con número de rexistro E-880 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 159 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

234

DATA:

26/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-882

Asinada por: Araujo López; Libertad
Vista a Alegación con número de rexistro E-882 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 48 do polígono 67 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no artigo
23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

235

DATA:

26/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-891

Asinada por: Fernandez Boullosa; Jesús Ángel
Vista a Alegación con número de rexistro E-891 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 553 do polígono 27 procédese a modificar as aliñacións na zona a donde se refire o alegante.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

236

DATA:

26/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-892

Asinada por: López Calvar; Candido
Vista a Alegación con número de rexistro E-892 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1116 do polígono 68 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
2.- A parcela 1117 do polígono 68 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
3.- A parcela 1118 do polígono 68 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

237

DATA:

26/02/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-893

Asinada por: Martínez Baltasar; Ricardo Serafín
Vista a Alegación con número de rexistro E-893 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 679 do polígono 54 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

238

DATA:

27/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-897

Asinada por: Amoedo Iglesias; Elsa
Vista a Alegación con número de rexistro E-897 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 114 do polígono 35 incluída no Solo Urbanizable Delimitado, pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo
Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

239

DATA:

27/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-902

Asinada por: González Cortegoso; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-902 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 868 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

240

DATA:

27/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-909

Asinada por: Poceiro Fernandez; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-909 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 96 do polígono 57 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 95 do polígono 57 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 94 do polígono 57 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

241

DATA:

27/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-910

Asinada por: Rodriguez López; Dolores
Vista a Alegación con número de rexistro E-910 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 8 do polígono 8 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

242

DATA:

27/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-911

Asinada por: Mariño Costales; Esther
Vista a Alegación con número de rexistro E-911 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 122 do polígono 40 recóllese parcialmente incluíndoa en solo de núcleo rural común aquela zona que cumpre cos
parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 123 do polígono 40 recóllese parcialmente incluíndoa en solo de núcleo rural común aquela zona que cumpre cos
parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- Incluiese o viario para dar acceso a sua vivenda.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimación parcial

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

243

DATA:

27/02/2013

E-913

Rexistro de entrada nº:

Asinada por: Feijoó Bernárdez; Xosé Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-913 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- Comprobados en campo os datos achegados polo alegante, procedeuse a incorporar os muíños ao catálogo do PXOM.
Agradécese a achega a favor da protección do patrimonio cultural do concello.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

244

DATA:

27/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-915

Asinada por: Arosa Sanjorge; Alvaro
Vista a Alegación con número de rexistro E-915 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 86 do polígono 54 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

245

DATA:

27/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-917

Asinada por: Salgado Vázquez; Peregrina Josefina
Vista a Alegación con número de rexistro E-917 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 420 do polígono 44 procédese a modificar as aliñación no trazado da estrada provincial.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

246

DATA:

27/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-918

Asinada por: Salgado Vázquez; Peregrina Josefina
Vista a Alegación con número de rexistro E-918 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 485 do polígono 50 procédese a modificar as aliñacións na estrada provincial.

Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

247

DATA:

28/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-920

Asinada por: Alfonso Cornes; Alexandre
Vista a Alegación con número de rexistro E-920 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 47 do polígono 63 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.Tamen se recolle o
vial tal como indica o alegante.
2.- A parcela 48 do polígono 63 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
3.- A parcela 49 do polígono 63 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
4.- A parcela 143 do polígono 63 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

248

DATA:

28/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-921

Asinada por: González Oliveira; José Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-921 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 145 do polígono 63 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.Tamen se recolle o
vial tal como indica o alegante.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

249

DATA:

28/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-922

Asinada por: González Oliveira; Juan Diego
Vista a Alegación con número de rexistro E-922 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 144 do polígono 63 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.Tamen se recolle o
vial tal como indica o alegante.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

250

DATA:

28/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-926

Asinada por: Arosa Sanjorge; Rosa María
Vista a Alegación con número de rexistro E-926 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 225 do polígono 62 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

251

DATA:

28/02/2013

Rexistro de entrada nº:

E-927

Asinada por: Teijeiro Carreiras; Angel
Vista a Alegación con número de rexistro E-927 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 46 do polígono 3 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

252

DATA:

28/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-928

Asinada por: Martínez Taboada; Adolfo
Vista a Alegación con número de rexistro E-928 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 41 do polígono 3 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

253

DATA:

28/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-931

Asinada por: Fernández Otero; Jose
Vista a Alegación con número de rexistro E-931 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 527 do polígono 64 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

254

DATA:

28/02/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-934

Asinada por: Cabido Rodriguez; Carlos
Vista a Alegación con número de rexistro E-934 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 348 do polígono 64 mantense a propiedade do alegante dentro da zona de expansion de núcleo tal como solicita o
alegante.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

255

DATA:

28/02/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-936

Asinada por: Janeiro Acuña; María del Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-936 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- infórmase desfavorablemente xa que, o equipo redactor do PXOM entende que o límite actual proposto para o núcleo na zona
en cuestión, é o máis acaído para garantir o cumprimento dos requisitos recollidos no artigo 13 da LOUG para a clasificación dos
terreos da poboación como solo de núcleo rural. Polo tanto desestímase a alegación mantendo as parcelas na clasificación orixinal.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

256

DATA:

28/02/2013

E-937

Rexistro de entrada nº:

Asinada por: Calvar Rosendo; Argentina
Vista a Alegación con número de rexistro E-937 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 206 do polígono 65 procédese a estimar xa que se trata de unha propiedade privada.
2.- A parcela 205 do polígono 65 procédese a modificar a delimitación do equipamento para respetar a propiedade privada.
3.- A parcela 204 do polígono 65 procédese a modificar a delimitación do equipamento para respetar a propiedade privada.
4.- A parcela 203 do polígono 65 procédese a modificar a zona equipamental para respetar en parte a propiedade privada.
5.- A parcela 245 do polígono 65 procédese a modificar a zona equipamental para respetar en parte a propiedade privada.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

257

DATA:

01/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-958

Asinada por: ; Asociación de veciños San Andrés de Figueirido
Vista a Alegación con número de rexistro E-958 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 144 do polígono 16 procédese a estimar xa que se tratan de parcelas de propiedade comunal.
2.- A parcela 227 do polígono 13 procédese a estimar xa que se tratan de parcelas de propiedade comunal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

258

DATA:

01/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-960

Asinada por: Baltasar Piñeiro; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-960 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 219 do polígono 62 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

259

DATA:

01/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-961

Asinada por: Baltasar Piñeiro; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-961 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 359 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 362 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

260

DATA:

01/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-962

Asinada por: Baltasar Piñeiro; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-962 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 65 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

261

DATA:

01/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-964

Asinada por: Regueira Acuña; María Nieves
Vista a Alegación con número de rexistro E-964 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 507 do polígono 46 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

262

DATA:

01/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-965

Asinada por: Regueira Acuña; María Nieves
Vista a Alegación con número de rexistro E-965 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 171 do polígono 51 procédese a modificar as aliñacións na estrada provincial.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

263

DATA:

01/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-966

Asinada por: Amoedo Malvar; Celsa Josefa
Vista a Alegación con número de rexistro E-966 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 173 do polígono 51 procédese a modificar as aliñacións na estrada provincial.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

264

DATA:

01/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-967

Asinada por: Otero Otero; María
Vista a Alegación con número de rexistro E-967 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 268 do polígono 5 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

265

DATA:

01/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-971

Asinada por: Alonso Alonso; Florentino
Vista a Alegación con número de rexistro E-971 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 300 do polígono 3 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia). A propiedade do alegante
carece de vial publico.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

266

DATA:

01/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-972

Asinada por: Alonso Alonso; Florentino
Vista a Alegación con número de rexistro E-972 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 12 do polígono 2 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia). A propiedade do alegante
carece de vial publico.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

267

DATA:

01/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-975

Asinada por: Calvar Calvar; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-975 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1357 do polígono 66 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

268

DATA:

01/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-979

Asinada por: Patricio Recamán; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-979 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 302 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

269

DATA:

04/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-981

Asinada por: Rosendo Amoedo; Javier
Vista a Alegación con número de rexistro E-981 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 332 do polígono 52 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

270

DATA:

04/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-982

Asinada por: Rosendo Amoedo; Javier
Vista a Alegación con número de rexistro E-982 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 147 do polígono 61 a que fai referencia non ten acceso a vial publico.Vista a súa alegación infórmase
desfavorablemente xa que a situación da parcela, moi desligada da zona edificada, en relación á ordenación proposta polo PXOM,
non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia). A propiedade do alegante carece de vial publico.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

271

DATA:

04/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-983

Asinada por: Pereia Canosa; Teresa
Vista a Alegación con número de rexistro E-983 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 132 do polígono 7 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

272

DATA:

04/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-984

Asinada por: González Martínez; Francisco
Vista a Alegación con número de rexistro E-984 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 192 do polígono 75 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

273

DATA:

04/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-985

Asinada por: Collazo Cortegoso; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-985 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 463 do polígono 68 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

274

DATA:

04/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-986

Asinada por: Collazo Cortegoso; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-986 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 385 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

275

DATA:

04/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-987

Asinada por: Ruibal García; Elisa
Vista a Alegación con número de rexistro E-987 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 156 do polígono 28 non é posible incluír a mesma na área de expansión do núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da
zona de policía definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas.
O artigo 13.3 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G, establece que a área de expansión do núcleo rural en ningún caso pode afectar a
Solo Rústico especialmente Protexido.
O artigo 32 d) da L.O.U.G., define o solo rústico de protección de augas como o... “constituído polos terreos situados fora dos
núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, ribeiras e marxes
das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas zonas de
servidume.
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección
de Augas e Canles.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

276

DATA:

04/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-988

Asinada por: Ruibal García; Elisa
Vista a Alegación con número de rexistro E-988 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 6000 do polígono 10 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

277

DATA:

04/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-989

Asinada por: Fernández Martínez; Jesús Avelino
Vista a Alegación con número de rexistro E-989 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 328 do polígono 52 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
2.- A parcela 331 do polígono 52 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

278

DATA:

04/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-990

Asinada por: Iglesias Fernández; Aurelio
Vista a Alegación con número de rexistro E-990 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 87 do polígono 44 procédese a modificar as aliñacións na estrada provincial.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

279

DATA:

04/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-991

Asinada por: Iglesias Fernández; Aurelio
Vista a Alegación con número de rexistro E-991 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 78 do polígono 44 procédese a modificar as aliñacións na estrada provincial.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

280

DATA:

04/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-992

Asinada por: Iglesias Mateo; Celso
Vista a Alegación con número de rexistro E-992 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 83 do polígono 44 procédese a modificar as aliñacións na estrada provincial.

Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

281

DATA:

04/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-993

Asinada por: Iglesias Mateo; Celso
Vista a Alegación con número de rexistro E-993 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 116 do polígono 44 procédese a modificar as aliñacións na estrada provincial.
2.- A parcela 117 do polígono 44 procédese a modificar as aliñacións na estrada provincial.
3.- A parcela 118 do polígono 44 procédese a modificar as aliñacións na estrada provincial.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

282

DATA:

04/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-994

Asinada por: Iglesias Iglesias; Pura
Vista a Alegación con número de rexistro E-994 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 418 do polígono 44 procédese a modificar as aliñacións na estrada provincial.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

283

DATA:

04/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-995

Asinada por: Buceta Meira; Marisol
Vista a Alegación con número de rexistro E-995 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 784 do polígono 54 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

284

DATA:

04/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-996

Asinada por: Del Valle González; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-996 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 419 do polígono 44 non é posible a súa localización en base ao plano catastral a disposición do equipo redactor. Non
obstante e tendo en conta as parcelas referidas na zona próxima aos números indicados para as parcelas consecutivas de dita
alegación procédese a ampliar a zona de núcleo rural tradicional estimándose favorablemente xunto coa inclusión do vial referido.
2.- A parcela 420 do polígono 44 pasa a ser considerada na súa totalidade como núcleo rural tradicional estimándose
favorablemente xunto coa inclusión do vial referido.
3.- A parcela 426 do polígono 44 pasa a ser considerada na súa totalidade como núcleo rural tradicional estimándose
favorablemente xunto coa inclusión do vial referido.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

285

DATA:

04/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1001

Asinada por: Torras Barcala; Francisco
Vista a Alegación con número de rexistro E-1001 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 120 do polígono 15 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

286

DATA:

04/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1006

Asinada por: Sabajanes Reguera; María
Vista a Alegación con número de rexistro E-1006 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1226 do polígono 53 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no
artigo 11 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

287

DATA:

04/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1014

Asinada por: Torras Barcala; Francisco
Vista a Alegación con número de rexistro E-1014 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 235 do polígono 14 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

288

DATA:

04/03/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-1015

Asinada por: Torras Barcala; Francisco
Vista a Alegación con número de rexistro E-1015 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 45 do polígono 12 procédese a dar traslado da edificación a cartografia do PXOM dacordo coa documentación
aportada.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
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ALEGACIÓN Nº:

289

DATA:

04/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1016

Asinada por: Torras Barcala; Francisco
Vista a Alegación con número de rexistro E-1016 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 15 do polígono 16 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 11 do polígono 16 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

290

DATA:

05/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1022

Asinada por: González Otero; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-1022 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 310 do polígono 64 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

291

DATA:

05/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1023

Asinada por: Buceta González; Concepción
Vista a Alegación con número de rexistro E-1023 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 397 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 399 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

292

DATA:

05/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1024

Asinada por: Novas Fernández; José Enrique
Vista a Alegación con número de rexistro E-1024 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1051 do polígono 53 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría
de Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
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ALEGACIÓN Nº:

296

DATA:

05/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1028

Asinada por: Novas Otero; Raquel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1028 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 64 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

297

DATA:

05/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1029

Asinada por: Novas Otero; Raquel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1029 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 34 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

298

DATA:

05/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1030

Asinada por: Novas Otero; Raquel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1030 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 411 do polígono 63 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

299

DATA:

05/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1031

Asinada por: Novas Otero; Raquel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1031 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 366 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
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ALEGACIÓN Nº:

300

DATA:

05/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1034

Asinada por: Poza González; César
Vista a Alegación con número de rexistro E-1034 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 806 do polígono 10 e a casa que é obxecto da alegación linda coa vivenda catalogada coa clave A_002, Casa da
Barreira, da que dista uns 35 m. O art. 75.4 da LOUGA establece que “o catálogo conterá unha ficha individualizada de cada
elemento catalogado na que se recollerán, como mínimo, os seus datos identificativos, localización e delimitación do seu ámbito de
protección, descrición gráfica das súas características constructivas, estado de conservación e determinacións para a súa
conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación.”
Ademais o contorno grafado para o elemento A_002 é coherente co establecido no informe da Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural da Xunta de Galicia (Expediente 2013/624; pax 22) emitido o 14 de novembro de 2013 cando di:
“Para a ordenación e protección das aldeas tradicionais de Alcouce e Acuña, recollidas no catálogo nas fichas A_003 e A_030,
deberá establecerse unha ordenación transitoria que se materializará nunha ordenanza especial de protección e conservación que
regule as actuacións nas aldeas ata a realización dos plans especiais mencionados nas fichas do catálogo. Nesta ordenanza
deberán prohibirse as segregacións, agrupacións e reparcelacións con carácter preventivo. Así mesmo,
deberán establecerse unhas condicións particulares de edificación que garantan a protección destas aldeas tan singulares en canto
as suas tipoloxías, sistemas construtivos, relación cos elementos etnográficos, rueiros, tecido, etc...”
Por último o artigo 30 da normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento das Provincias da Coruña, Lugo, Ourense e
Pontevedra, aprobadas por orde do 3 de abril
de 1991 (DOG núm. 72, do 16 de abril), establece : «1. (…) 2. Areas de protección:
…As áreas de protección para os elementos puntuais, dentro das cales é necesario
o informe antedito (da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico), estarán
constituídas por unha franxa cunha profundidade medida dende o elemento ou
vestixio máis exterior do ben que se protexe de :…b) 100 metros, cando se trate
de elementos de arquitectura relixiosa (mosteiros, conxuntos parroquiais, igrexas,
capelas, santuarios, cemiterios, etc.), arquitectura civil (pazos, casais, edificios sinalados, vías romanas, pontes, fontes, pesqueiras,
etc.) e arquitectura militar (castelos, baterías, murallas, etc.)…».
Por todo isto, desestímase a alegación.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

301

DATA:

05/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1035

Asinada por: Poza Rodríguez; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1035 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 132 do polígono 1 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
2.- Despois de feitas as comprobacions necesarias incluiese o vial ao que se refire o alegante
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

303

DATA:

06/03/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-1048

Asinada por: Vázquez Castelo; Vicente Luis
Vista a Alegación con número de rexistro E-1048 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 502 do polígono 64 inclúese parte da mesma dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG, manténdose o resto da mesma, debido á súa proximidade a unha canle de auga, na clasificación
de Solo Rústico de Protección de Augas.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimación parcial

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
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ALEGACIÓN Nº:

304

DATA:

06/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1051

Asinada por: González Fernández; Paula
Vista a Alegación con número de rexistro E-1051 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 7 do polígono 51 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría de
Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

305

DATA:

06/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1052

Asinada por: González Fernández; Paula
Vista a Alegación con número de rexistro E-1052 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 13 do polígono 51 non é posible incluír a mesma na área de expansión do núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da
zona de policía definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas.
O artigo 13.3 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G, establece que a área de expansión do núcleo rural en ningún caso pode afectar a
Solo Rústico especialmente Protexido.
O artigo 32 d) da L.O.U.G., define o solo rústico de protección de augas como o... “constituído polos terreos situados fora dos
núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, ribeiras e marxes
das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas zonas de
servidume.
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección
de Augas e Canles.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

306

DATA:

06/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1053

Asinada por: Sotelo Iglesias; María de las Nieves
Vista a Alegación con número de rexistro E-1053 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 101 do polígono 7 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

307

DATA:

06/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1054

Asinada por: Cortegoso Pequeño; Xosé Lois
Vista a Alegación con número de rexistro E-1054 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 45 do polígono 69 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
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ALEGACIÓN Nº:

308

DATA:

06/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1055

Asinada por: ; Comunidade de Montes Veciñais de Santa Cristina de Cobres
Vista a Alegación con número de rexistro E-1055 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 3 do polígono 65 procédese a delimitar como equipamento da CCMM de Sta. Cristina.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

309

DATA:

06/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1056

Asinada por: Salgado Poceiro; Ricardo
Vista a Alegación con número de rexistro E-1056 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en relación á ordenación
proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da
LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en relación á ordenación
proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da
LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

311

DATA:

06/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1062

Asinada por: Fernandez Collazo; María del Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-1062 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- Vista a súa alegación infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela, moi desligada da zona edificada, en relación
á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia). As ruinas das que fala o alegante non
evidencian que sexan dunha vivenda tradicional.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

312

DATA:

06/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1064

Asinada por: Arosa Pintos; Rosa
Vista a Alegación con número de rexistro E-1064 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 365 do polígono 64 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

313

DATA:

06/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1065

Asinada por: Arosa Pintos; Rosa
Vista a Alegación con número de rexistro E-1065 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 157 do polígono 65 sobre a que se refire a protección dun elemento catalogado, conclúese que é preciso o
mantemento da protección ambiental sobre o conxunto da edificación, sen discriminar unha ou outra fachada pola calidade da súa
fábrica.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

314

DATA:

06/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1066

Asinada por: Arosa Pintos; Rosa
Vista a Alegación con número de rexistro E-1066 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 510 do polígono 66 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

315

DATA:

05/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1067

Asinada por: Arosa Pintos; Rosa
Vista a Alegación con número de rexistro E-1067 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1131 do polígono 66 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

316

DATA:

06/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1068

Asinada por: Sobral Poceiro; Julio Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1068 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 254 do polígono 69 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

317

DATA:

07/03/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-1070

Asinada por: González Martínez; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-1070 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 197 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

318

DATA:

07/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1071

Asinada por: González Martínez; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-1071 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 432 do polígono 67 estímase favorablemente xa que a zona permite o cambio de grado.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

319

DATA:

07/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1072

Asinada por: González Riobó; Ramón
Vista a Alegación con número de rexistro E-1072 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 177 do polígono 72 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 178 do polígono 72 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 179 do polígono 72 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
4.- A parcela 180 do polígono 72 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
5.- A parcela 181 do polígono 72 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

320

DATA:

07/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1073

Asinada por: González Riobó; Ramón
Vista a Alegación con número de rexistro E-1073 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 442 do polígono 71 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

321

DATA:

07/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1075

Asinada por: Cerqueiro Peón; María Dolores
Vista a Alegación con número de rexistro E-1075 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 160 do polígono 51 infórmase desfavorablemente xa que a situación das parcelas, moi desligada da zona edificada,
en relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 161 do polígono 51 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 356 do polígono 51 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

322

DATA:

07/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1076

Asinada por: González Riobó; Ramón
Vista a Alegación con número de rexistro E-1076 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1 do polígono 72 procédese a disminuír o ancho da aliñación no referido camiño.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

323

DATA:

07/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1079

Asinada por: Rúa Acuña; Verónica
Vista a Alegación con número de rexistro E-1079 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 203 do polígono 63Unha vez estudiada a súa alegación o equipo redactor do PXOM entende que a ordenanza
establecida para a zona en cuestión que se indica é a máis acaída, polo que se vai a manter tal e como figuraba desestimando polo
tanto a solicitude.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

324

DATA:

07/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1080

Asinada por: Collazo Fernández; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1080 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 126 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 425 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

325

DATA:

07/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1081

Asinada por: Casal González; Alberto
Vista a Alegación con número de rexistro E-1081 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 367 do polígono 46 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 368 do polígono 46 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 361 do polígono 46 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
4.- A parcela 362 do polígono 46 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
5.- A parcela 369 do polígono 46 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
6.- A parcela 355 do polígono 46 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

326

DATA:

07/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1082

Asinada por: Boullosa Acuña; Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1082 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 150 do polígono 24 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

327

DATA:

07/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1084

Asinada por: Canosa Acuña; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1084 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 11 do polígono 9 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte da
parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimación parcial

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

328

DATA:

07/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1085

Asinada por: Soutelo Gulias; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1085 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 233 do polígono 7 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

329

DATA:

07/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1086

Asinada por: Soutelo Gulias; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1086 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 229 do polígono 7 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

330

DATA:

07/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1087

Asinada por: Collazo Fernández; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1087 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 171 do polígono 68 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

331

DATA:

07/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1088

Asinada por: Collazo Fernández; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1088 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 291 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

332

DATA:

07/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1089

Asinada por: Rosales Fernández; Sergio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1089 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 283 do polígono 73 por necesidades de ampliacion do cemiterio, e porque a parcela non pode ter edificabilidade por
estar afectada pola Lei de costas procédese a desestimar a alegacion.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

333

DATA:

07/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1090

Asinada por: Crespo Pena; César
Vista a Alegación con número de rexistro E-1090 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 19 do polígono 33 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

334

DATA:

07/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1091

Asinada por: Fernández Valladares; Ramón
Vista a Alegación con número de rexistro E-1091 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 541 do polígono 27 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría
de Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

335

DATA:

07/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1092

Asinada por: Fernández Valladares; Ramón
Vista a Alegación con número de rexistro E-1092 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 26 do polígono 10 procédese a modificar a zona equipamental para respetar en parte a propiedade privada.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

336

DATA:

08/03/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-1103

Asinada por: Crespo Castro; Venancio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1103 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 268 do polígono 13 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

337

DATA:

08/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1104

Asinada por: Crespo Castro; Venancio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1104 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 13 do polígono 21 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

338

DATA:

08/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1115

Asinada por: Conde Casal; José Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1115 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 734 do polígono 45 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

339

DATA:

08/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1117

Asinada por: Álvarez Cortegoso; Argentina
Vista a Alegación con número de rexistro E-1117 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 189 do polígono 51 procédese a modificar as aliñacións na zona referida tendo en conta de que se trata de unha
estrada provincial.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

340

DATA:

08/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1118

Asinada por: Álvarez Cortegoso; Argentina
Vista a Alegación con número de rexistro E-1118 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 188 do polígono 51 procédese a modificar as aliñacións na zona referida tendo en conta de que se trata de unha
estrada provincial.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

341

DATA:

08/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1119

Asinada por: Cerqueiro Martínez; María Cristina
Vista a Alegación con número de rexistro E-1119 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 395 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

342

DATA:

08/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1120

Asinada por: Cerqueiro Martínez; María Cristina
Vista a Alegación con número de rexistro E-1120 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 39 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

343

DATA:

08/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1121

Asinada por: Cerqueiro Martínez; María Cristina
Vista a Alegación con número de rexistro E-1121 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 361 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

344

DATA:

08/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1122

Asinada por: Cerqueiro Martínez; María Cristina
Vista a Alegación con número de rexistro E-1122 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 62 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

345

DATA:

08/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1125

Asinada por: Novas Otero; Joaquín
Vista a Alegación con número de rexistro E-1125 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 90 do polígono 68 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
2.- A parcela 83 do polígono 68 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

346

DATA:

08/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1129

Asinada por: Alonso Navia; Pilar
Vista a Alegación con número de rexistro E-1129 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 84 do polígono 73 referida o trazado de dos viais marcados, e unha vez realizadas as verificacións sobre o terreo e
con personal do Concello, procédese a correción dos mesmos dentro da planimetría do PXOM.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
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ALEGACIÓN Nº:

347

DATA:

08/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1131

Asinada por: Piña Estévez; Fernando
Vista a Alegación con número de rexistro E-1131 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 252 do polígono 2 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

348

DATA:

08/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1147

Asinada por: López Vicente; Benedicta Florinda
Vista a Alegación con número de rexistro E-1147 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 92 do polígono 65 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

349

DATA:

08/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1148

Asinada por: López Vicente; Benedicta Florinda
Vista a Alegación con número de rexistro E-1148 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 143 do polígono 65 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

350

DATA:

09/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1149

Asinada por: Boullosa Iglesias; Xose Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1149 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 692 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
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ALEGACIÓN Nº:

351

DATA:

09/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1150

Asinada por: Boullosa Iglesias; Xose Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1150 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 390 do polígono 44 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 391 do polígono 44 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 392 do polígono 44 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

352

DATA:

11/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1154

Asinada por: Arosa Filgueira; Felix
Vista a Alegación con número de rexistro E-1154 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 7 do polígono 40 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

353

DATA:

11/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1155

Asinada por: Filgueira Blanco; Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-1155 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 91 do polígono 40 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

354

DATA:

11/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1164

Asinada por: Vereal Ríos; Ángel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1164 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 299 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións
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ALEGACIÓN Nº:

355

DATA:

11/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1165

Asinada por: Vereal Ríos; Ángel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1165 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 303 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).Ademais dita parcela non
ten acceso por vial publico.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

356

DATA:

11/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1166

Asinada por: Vereal Ríos; Ángel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1166 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 361 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

357

DATA:

11/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1167

Asinada por: Vereal Ríos; Ángel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1167 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 356 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

358

DATA:

11/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1168

Asinada por: Vereal Ríos; Ángel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1168 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 311 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 315 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 322 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
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ALEGACIÓN Nº:

359

DATA:

11/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1169

Asinada por: Vereal Ríos; Ángel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1169 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 440 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

360

DATA:

11/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1170

Asinada por: Vereal Ríos; Ángel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1170 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 469 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

361

DATA:

11/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1172

Asinada por: Martínez Pintos; María Esther
Vista a Alegación con número de rexistro E-1172 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 878 do polígono 54 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

362

DATA:

11/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1173

Asinada por: Alvariña Rocha; Marta
Vista a Alegación con número de rexistro E-1173 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 339 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

363

DATA:

11/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1174

Asinada por: Alvariña Rocha; Marta
Vista a Alegación con número de rexistro E-1174 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 569 do polígono 64 inclúese parte da mesma dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG, manténdose o resto da mesma, debido á súa proximidade a unha canle de auga, na clasificación
de Solo Rústico de Protección de Augas.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimación parcial

Informe de Alegacións
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ALEGACIÓN Nº:

364

DATA:

11/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1175

Asinada por: Alvariña Rocha; Marta
Vista a Alegación con número de rexistro E-1175 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 692 do polígono 64 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

365

DATA:

11/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1176

Asinada por: Alvariña Rocha; Marta
Vista a Alegación con número de rexistro E-1176 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 765 do polígono 22 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

366

DATA:

11/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1177

Asinada por: Canosa Amoedo; Virgilio Rudosindo
Vista a Alegación con número de rexistro E-1177 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 71 do polígono 7 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

367

DATA:

11/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1178

Asinada por: Canosa Amoedo; Virgilio Rudosindo
Vista a Alegación con número de rexistro E-1178 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 30 do polígono 9 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

368

DATA:

11/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1179

Asinada por: Canosa Amoedo; Virgilio Rudosindo
Vista a Alegación con número de rexistro E-1179 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 476 do polígono 5 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

369

DATA:

11/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1180

Asinada por: Cerqueiro Juncal; Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1180 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 487 do polígono 48 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia). Ademais a parcela non ten
acceso a vial publico.
2.- A parcela 488 do polígono 48 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

370

DATA:

11/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1181

Asinada por: Cerqueiro Juncal; Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1181 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 342 do polígono 51 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

371

DATA:

11/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1182

Asinada por: Cerqueiro Juncal; Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1182 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 168 do polígono 50 non é posible incluír a mesma na área de expansión do núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da
zona de policía definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas.
O artigo 13.3 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G, establece que a área de expansión do núcleo rural en ningún caso pode afectar a
Solo Rústico especialmente Protexido.
O artigo 32 d) da L.O.U.G., define o solo rústico de protección de augas como o... “constituído polos terreos situados fora dos
núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, ribeiras e marxes
das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas zonas de
servidume.
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección
de Augas e Canles.
2.- A parcela 188 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

372

DATA:

11/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1184

Asinada por: Collazo Canda; Carlos
Vista a Alegación con número de rexistro E-1184 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 81 do polígono 33 non se recoñece o vial como publico xa que non esta reflexadono catastro.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

373

DATA:

11/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1190

Asinada por: Canosa Otero; Maria
Vista a Alegación con número de rexistro E-1190 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 64 do polígono 66Unha vez estudiada a alegación presentada e a documentación que nela se aporta, procédese a
inclusión do vial sinalado dentro da planimetría do PXOM.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

374

DATA:

11/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1191

Asinada por: Boullosa Cortegoso; Daniel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1191 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 151 do polígono 258 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

375

DATA:

12/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1192

Asinada por: Poceiro Martínez; José Luis
Vista a Alegación con número de rexistro E-1192 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1114 do polígono 68 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito
prescrito polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa
parcela, de acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.Tamen
se grafia o vial ao que se refire o alegante.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

376

DATA:

12/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1193

Asinada por: Lois Collazo; María
Vista a Alegación con número de rexistro E-1193 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 336 do polígono 59 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 340 do polígono 59 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

377

DATA:

12/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1194

Asinada por: Lois Collazo; María
Vista a Alegación con número de rexistro E-1194 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 22 do polígono 59 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 23 do polígono 59 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

378

DATA:

12/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1196

Asinada por: Amoedo Leiro; Jesús
Vista a Alegación con número de rexistro E-1196 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1329 do polígono 66 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 1330 do polígono 66 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

379

DATA:

12/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1197

Asinada por: Amoedo Leiro; Jesús
Vista a Alegación con número de rexistro E-1197 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 93 do polígono 65 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

380

DATA:

12/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1198

Asinada por: Amoedo Leiro; Jesús
Vista a Alegación con número de rexistro E-1198 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 142 do polígono 65 sobre a que se indica a existencia dunha vivenda tradicional e en base a documentación aportada,
procédese a incluir na cartografia base do plan.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

381

DATA:

12/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1199

Asinada por: Costal Santos; Miguel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1199 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 568 do polígono 64 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.Tamen se grafia o
vial ao que se refire o alegante.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

382

DATA:

12/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1200

Asinada por: Barros Paredes; Aurelio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1200 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 160 do polígono 73 referida o trazado de dous viais marcados como públicos cando en realidade son privados, e unha
vez realizadas as verificacións sobre o terreo e con personal do Concello, procédese a correción dos mesmos dentro da planimetría
do PXOM.O alegante tamen fai refrencia a que existe unha edificacion ao lado da sua parcela dita edificacion non se pode
demostrar a sua existencia dada a documentacion aportada.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

383

DATA:

12/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1201

Asinada por: Rosendo Cortegoso; Telmo
Vista a Alegación con número de rexistro E-1201 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 336 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 337 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

384

DATA:

12/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1202

Asinada por: Rosendo Cortegoso; Telmo
Vista a Alegación con número de rexistro E-1202 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 15 do polígono 59 sinalada no plano catastral, xa se atopa incluída dentro da categoría de solo de expansión de
núcleo rural.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

385

DATA:

12/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1204

Asinada por: Fernández Blanco; Félix
Vista a Alegación con número de rexistro E-1204 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 85 do polígono 22 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
En todo caso, a modificacion da titularidade da parcela non é competencia do equipo redactor do PXOM.
2.- A parcela 86 do polígono 22 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
En todo caso, a modificacion da titularidade da parcela non é competencia do equipo redactor do PXOM
3.- A parcela 89 do polígono 22 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
En todo caso, a modificacion da titularidade da parcela non é competencia do equipo redactor do PXOM
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

386

DATA:

12/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1205

Asinada por: Casas Fernández; José María
Vista a Alegación con número de rexistro E-1205 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 86 do polígono 22 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

387

DATA:

12/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1211

Asinada por: Outero Soutelo; Esther
Vista a Alegación con número de rexistro E-1211 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 48 do polígono 9 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

388

DATA:

12/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1212

Asinada por: Farto Conde; Xosé Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1212 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 271 do polígono 51 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
2.- A parcela 272 do polígono 51 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
3.- A parcela 273 do polígono 51 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
4.- A parcela 274 do polígono 51 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
5.- A parcela 270 do polígono 51 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
6.- A parcela 225 do polígono 51 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
7.- A parcela 226 do polígono 51 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
8.- A parcela 227 do polígono 51 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
9.- A parcela 228 do polígono 51 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

389

DATA:

12/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1213

Asinada por: Torres Paz; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1213 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 253 do polígono 2 infórmase desfavorablemente xa que a situación das parcelas, estan moi desligadas da zona
edificada, en relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais,
dacordo co exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 246 do polígono 2 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 250 do polígono 2 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

390

DATA:

12/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1215

Asinada por: Fernández Boullosa; Jesus Ángel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1215 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 553 do polígono 27Unha vez estudiada a súa alegación e a información nela contida, procédese á modificacion do vial
sinalado na documentación do PXOM.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

391

DATA:

12/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1216

Asinada por: González Fernánez; Roberto
Vista a Alegación con número de rexistro E-1216 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 364 do polígono 67 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

392

DATA:

12/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1217

Asinada por: Acuña Baamonde; Ángel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1217 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 220 do polígono 7 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

393

DATA:

12/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1218

Asinada por: Benavente Salgado; Gilberto
Vista a Alegación con número de rexistro E-1218 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 375 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 372 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, en relación á ordenación proposta
polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 373 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

394

DATA:

12/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1225

Asinada por: Cabido Rodríguez; Carlos
Vista a Alegación con número de rexistro E-1225 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 348 do polígono 64 sobre a que se presentou anteriormente unha alegación, a cal procédese a súa anulación.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

395

DATA:

12/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1226

Asinada por: Nogueira Novas; Milagros
Vista a Alegación con número de rexistro E-1226 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 458 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación das parcelas, moi desligada da zona edificada,
en relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 549 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

396

DATA:

12/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1227

Asinada por: Buceta Fernández; Juventino
Vista a Alegación con número de rexistro E-1227 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 366 do polígono 64 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

397

DATA:

12/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1228

Asinada por: Arosa Pintos; Rosa
Vista a Alegación con número de rexistro E-1228 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 365 do polígono 64 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

398

DATA:

12/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1229

Asinada por: Cortegoso Calvar; Héctor
Vista a Alegación con número de rexistro E-1229 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 92 do polígono 67 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no artigo
23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

399

DATA:

13/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1231

Asinada por: Calvar Calvar; Miguel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1231 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 360 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

400

DATA:

13/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1232

Asinada por: Calvar Calvar; Miguel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1232 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 323 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

401

DATA:

13/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1234

Asinada por: Lois Calvar; Jose
Vista a Alegación con número de rexistro E-1234 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- O alegante confunde o grado da ordenanza NREX. Está en grado 3 e non en grado 5. O uso ao que se refire na alegación
respeto das actividades comerciais e industriais e a súa ocupación, permite o que o alegante solicita.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

402

DATA:

13/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1235

Asinada por: Poceiro Fernández; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1235 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 332 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

403

DATA:

13/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1236

Asinada por: Rioseco Poceiro; María del Pilar
Vista a Alegación con número de rexistro E-1236 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 333 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

404

DATA:

13/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1237

Asinada por: Fernández Martínez; Jesús Avelino
Vista a Alegación con número de rexistro E-1237 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 331 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

405

DATA:

13/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1238

Asinada por: Acuña Blanco; María del Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-1238 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 515 do polígono 34 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

406

DATA:

13/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1239

Asinada por: Blanco Rios; Fernando
Vista a Alegación con número de rexistro E-1239 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 66 do polígono 67 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no artigo
23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

407

DATA:

13/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1240

Asinada por: Blanco Rios; Fernando
Vista a Alegación con número de rexistro E-1240 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 53 do polígono 67 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no artigo
23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

408

DATA:

13/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1241

Asinada por: Blanco Rios; Fernando
Vista a Alegación con número de rexistro E-1241 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 304 do polígono 67 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

409

DATA:

13/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1242

Asinada por: Blanco Rios; Fernando
Vista a Alegación con número de rexistro E-1242 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 26 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

410

DATA:

13/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1243

Asinada por: Blanco Rios; Fernando
Vista a Alegación con número de rexistro E-1243 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 262 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

411

DATA:

13/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1244

Asinada por: Blanco Rios; Fernando
Vista a Alegación con número de rexistro E-1244 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de
Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

412

DATA:

13/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1245

Asinada por: Iglesias López; Amelia
Vista a Alegación con número de rexistro E-1245 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 123 do polígono 15 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría
de Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

413

DATA:

13/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1246

Asinada por: Iglesias López; Amelia
Vista a Alegación con número de rexistro E-1246 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 415 do polígono 15 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría
de Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

414

DATA:

13/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1247

Asinada por: Juncal Crespo; Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1247 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- inclúese parte da mesma dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o disposto no artigo 13 da
LOUG, manténdose o resto da mesma, debido á súa proximidade a unha canle de auga, na clasificación de Solo Rústico de
Protección de Augas.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

415

DATA:

13/03/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-1248

Asinada por: Gómez Otero; Elvio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1248 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 305 do polígono 50 procédese a modificar a aliñación no vial ao que fai refrencia o alegante.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

416

DATA:

13/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1251

Asinada por: Iglesias Iglesias; Jesús Celso
Vista a Alegación con número de rexistro E-1251 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 507 do polígono 46 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

417

DATA:

13/03/2013

E-1252

Rexistro de entrada nº:

Asinada por: Reguera Cal; Víctor Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1252 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 514 do polígono 34 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 518 do polígono 34 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

418

DATA:

13/03/2013

Non estimada

E-1263

Rexistro de entrada nº:

Asinada por: Martinez Cortegoso; Montserratt
Vista a Alegación con número de rexistro E-1263 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1 do polígono 26 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría de
Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

419

DATA:

13/03/2013

Estimada

E-1264

Rexistro de entrada nº:

Asinada por: Acuña Vázquez; María Concepción
Vista a Alegación con número de rexistro E-1264 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 7 do polígono 15 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 8 do polígono 15 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

420

DATA:

14/03/2013

Non estimada

E-1268

Rexistro de entrada nº:

Asinada por: ; Subcontratas electricas, s.l. representada por: Julio de Sa

Hermelo
Vista a Alegación con número de rexistro E-1268 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 95 do polígono 63 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

421

DATA:

14/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1269

Asinada por: Rosendo Fernández; Juan Carlos
Vista a Alegación con número de rexistro E-1269 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 190 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia). O vial ao que se refire o
alegante non aparece reflexado no catastro.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

422

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1270

Asinada por: Rosendo Fernández; Juan Carlos
Vista a Alegación con número de rexistro E-1270 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 404 do polígono 61 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

423

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1271

Asinada por: Rosendo Fernández; Juan Carlos
Vista a Alegación con número de rexistro E-1271 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 347 do polígono 68 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

424

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1272

Asinada por: Rosendo Fernández; Juan Carlos
Vista a Alegación con número de rexistro E-1272 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 605 do polígono 68Reducese o ancho da parcela a 7 m.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

425

DATA:

14/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1273

Asinada por: Rosendo Fernández; Juan Carlos
Vista a Alegación con número de rexistro E-1273 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 604 do polígono 68 pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Núcleo Rural Histórico Tradicional,
de acordo co exposto no artigo 13 da vixente LOUG, por cumprir as condicións sinaladas nese artigo.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

426

DATA:

14/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1274

Asinada por: Fernández Martínez; Concepción
Vista a Alegación con número de rexistro E-1274 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 157 do polígono 67 dase traslado a cartografia base da vivenda a que fai referencia o alegante como tradicional.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

427

DATA:

14/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1275

Asinada por: Fernández Martínez; Concepción
Vista a Alegación con número de rexistro E-1275 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 133 do polígono 67 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

428

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1277

Asinada por: Filgueira Blanco; Severino
Vista a Alegación con número de rexistro E-1277 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 296 do polígono 20 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 299 do polígono 20 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

429

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1278

Asinada por: Costas Ruibal; Julio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1278 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 335 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

430

DATA:

14/03/2013

E-1279

Rexistro de entrada nº:

Asinada por: Fernández Filguiera; Jose
Vista a Alegación con número de rexistro E-1279 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 293 do polígono 67 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

431

DATA:

14/03/2013

Non estimada

E-1280

Rexistro de entrada nº:

Asinada por: Rorres Fernández; Jose
Vista a Alegación con número de rexistro E-1280 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 161 do polígono 65 procédese a modificar os parámetros aos que se refire o alegante pero con variacións
significativas respecto do que solicita.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

432

DATA:

14/03/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-1281

Asinada por: Vázquez Canosa; Germán
Vista a Alegación con número de rexistro E-1281 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 70 do polígono 7 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).En base a documentacion
aportada no se pode atopar ninguna vivenda tradicional na parcela do alegante.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

433

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1282

Asinada por: Carballo Rial; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-1282 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 112 do polígono 22 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

434

DATA:

14/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1283

Asinada por: Gonzalez Martinez; Jose
Vista a Alegación con número de rexistro E-1283 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- infórmase desfavorablemente xa que a situación das parcelas non cumpren os requisitos de parámetros esixibles para os
núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Nestas condicións, a clasificación asignada dentro da delimitacón do solo rústico de protección ordinaria que engloba a esta
parcela, acada as mellores condicións posibles de ordenación e planificación que se poden aplicar neste caso.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

435

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1284

Asinada por: Fernández Alonso; Isabel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1284 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 334 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

436

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1285

Asinada por: Fernández Alonso; Pilar
Vista a Alegación con número de rexistro E-1285 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 304 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

437

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1287

Asinada por: González Veras; María del Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-1287 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 21 do polígono 59 infórmase desfavorablemente xa que a situación das parcelas, moi desligadas da zona edificada,
en relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 24 do polígono 59 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

438

DATA:

14/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1288

Asinada por: Calvar Martinez; María del Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-1288 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 188 do polígono 64 desestimase incluir na súa totalidade en solo de núcleo tradicional xa que se pretende a
regulación dos fondos na delimitación respecto da situación das edificacións, sendo posible edificar ainda que non se inclúa a
parcela completa xa que a parcela indicada no grao se refire aos efectos de reparcelar.
2.- A parcela 508 do polígono 64 é preciso a súa división en categorías de solo diferenciadas aos efectos de cumprir criterios de
consolidación e das posibles reparcelacións que se poidesen derivar dunha parcela tan grande. Non obstante non é obrigado dita
reparcelación se o titular quere manter a integridade da mesma como se indica.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

439

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1289

Asinada por: Blanco Portela; Francisco Javier
Vista a Alegación con número de rexistro E-1289 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 436 do polígono 68 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

440

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1291

Asinada por: Iglesias Garrido; Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-1291 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 473 do polígono 15 en base a documentacion aportada non se reconñece ninguna edificacion tradicional en dita
parcela
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

441

DATA:

14/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1292

Asinada por: Ruibal Garcia; Elisa
Vista a Alegación con número de rexistro E-1292 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 166 do polígono 28
O artigo 16.1 da Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago establece que:

“Co fin de salvagarda–lo Camiño, en canto ben de interese cultural, establécese unha zona de protección do contorno, composta
por dúas franxas de trinta metros de ancho, contados a partir dos límites exteriores del, na que o uso do solo quedará sometido á
autorización da Consellería de Cultura,
logo de informe preceptivo do Comité Asesor do Camiño de Santiago.”
O artigo 1.4 do mesmo texto legal establece que:
“As outras rutas que se enmarcan na denominación xeral de «Camiño de Santiago» correspóndense coas actualmente coñecidas
como «Camiño portugués», (…). A súa delimitación e deslinde realizarase de acordo co disposto na presente lei. Unha vez
deslindadas, seralles aplicable a protección prevista na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia para os bens catalogados.”
Con todo, na actualidade este camiño histórico está pendente de delimitación expresa por parte da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia de acordo coas pautas que recolle o Título II (arts. 5 e ss) do mesmo
texto. No momento no que este expediente se expoña ao público poderá presentar as alegacións que considere oportunas.
2.- A parcela 156 do polígono 28
O artigo 16.1 da Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago establece que:

“Co fin de salvagarda–lo Camiño, en canto ben de interese cultural, establécese unha zona de protección do contorno, composta
por dúas franxas de trinta metros de ancho, contados a partir dos límites exteriores del, na que o uso do solo quedará sometido á
autorización da Consellería de Cultura,
logo de informe preceptivo do Comité Asesor do Camiño de Santiago.”
O artigo 1.4 do mesmo texto legal establece que:
“As outras rutas que se enmarcan na denominación xeral de «Camiño de Santiago» correspóndense coas actualmente coñecidas
como «Camiño portugués», (…). A súa delimitación e deslinde realizarase de acordo co disposto na presente lei. Unha vez
deslindadas, seralles aplicable a protección prevista na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia para os bens catalogados.”
Con todo, na actualidade este camiño histórico está pendente de delimitación expresa por parte da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia de acordo coas pautas que recolle o Título II (arts. 5 e ss) do mesmo
texto. No momento no que este expediente se expoña ao público poderá presentar as alegacións que considere oportunas.
3.- A parcela 106 do polígono 29
O artigo 16.1 da Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago establece que:

“Co fin de salvagarda–lo Camiño, en canto ben de interese cultural, establécese unha zona de protección do contorno, composta
por dúas franxas de trinta metros de ancho, contados a partir dos límites exteriores del, na que o uso do solo quedará sometido á
autorización da Consellería de Cultura,
logo de informe preceptivo do Comité Asesor do Camiño de Santiago.”
O artigo 1.4 do mesmo texto legal establece que:
“As outras rutas que se enmarcan na denominación xeral de «Camiño de Santiago» correspóndense coas actualmente coñecidas
como «Camiño portugués», (…). A súa delimitación e deslinde realizarase de acordo co disposto na presente lei. Unha vez
deslindadas, seralles aplicable a protección prevista na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia para os bens catalogados.”
Con todo, na actualidade este camiño histórico está pendente de delimitación expresa por parte da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia de acordo coas pautas que recolle o Título II (arts. 5 e ss) do mesmo
texto. No momento no que este expediente se expoña ao público poderá presentar as alegacións que considere oportunas.
4.- A parcela 336 do polígono 10
O artigo 16.1 da Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago establece que:

“Co fin de salvagarda–lo Camiño, en canto ben de interese cultural, establécese unha zona de protección do contorno, composta
por dúas franxas de trinta metros de ancho, contados a partir dos límites exteriores del, na que o uso do solo quedará sometido á
Consultora Galega S.L.
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autorización da Consellería de Cultura,
logo de informe preceptivo do Comité Asesor do Camiño de Santiago.”
O artigo 1.4 do mesmo texto legal establece que:
“As outras rutas que se enmarcan na denominación xeral de «Camiño de Santiago» correspóndense coas actualmente coñecidas
como «Camiño portugués», (…). A súa delimitación e deslinde realizarase de acordo co disposto na presente lei. Unha vez
deslindadas, seralles aplicable a protección prevista na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia para os bens catalogados.”
Con todo, na actualidade este camiño histórico está pendente de delimitación expresa por parte da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia de acordo coas pautas que recolle o Título II (arts. 5 e ss) do mesmo
texto. No momento no que este expediente se expoña ao público poderá presentar as alegacións que considere oportunas.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

442

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1293

Asinada por: Ferreira Ruibal; Vanesa
Vista a Alegación con número de rexistro E-1293 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 187 do polígono 29
O artigo 16.1 da Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago establece que:

“Co fin de salvagarda–lo Camiño, en canto ben de interese cultural, establécese unha zona de protección do contorno, composta
por dúas franxas de trinta metros de ancho, contados a partir dos límites exteriores del, na que o uso do solo quedará sometido á
autorización da Consellería de Cultura,
logo de informe preceptivo do Comité Asesor do Camiño de Santiago.”
O artigo 1.4 do mesmo texto legal establece que:
“As outras rutas que se enmarcan na denominación xeral de «Camiño de Santiago» correspóndense coas actualmente coñecidas
como «Camiño portugués», (…). A súa delimitación e deslinde realizarase de acordo co disposto na presente lei. Unha vez
deslindadas, seralles aplicable a protección prevista na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia para os bens catalogados.”
Con todo, na actualidade este camiño histórico está pendente de delimitación expresa por parte da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia de acordo coas pautas que recolle o Título II (arts. 5 e ss) do mesmo
texto. No momento no que este expediente se expoña ao público poderá presentar as alegacións que considere oportunas.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada
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ALEGACIÓN Nº:

443

DATA:

14/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1294

Asinada por: Boullosa Silva; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1294 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 694 do polígono 10
O artigo 16.1 da Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago establece que:

“Co fin de salvagarda–lo Camiño, en canto ben de interese cultural, establécese unha zona de protección do contorno, composta
por dúas franxas de trinta metros de ancho, contados a partir dos límites exteriores del, na que o uso do solo quedará sometido á
autorización da Consellería de Cultura,
logo de informe preceptivo do Comité Asesor do Camiño de Santiago.”
O artigo 1.4 do mesmo texto legal establece que:
“As outras rutas que se enmarcan na denominación xeral de «Camiño de Santiago» correspóndense coas actualmente coñecidas
como «Camiño portugués», (…). A súa delimitación e deslinde realizarase de acordo co disposto na presente lei. Unha vez
deslindadas, seralles aplicable a protección prevista na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia para os bens catalogados.”
Con todo, na actualidade este camiño histórico está pendente de delimitación expresa por parte da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia de acordo coas pautas que recolle o Título II (arts. 5 e ss) do mesmo
texto. No momento no que este expediente se expoña ao público poderá presentar as alegacións que considere oportunas.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

444

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1295

Asinada por: Rodríguez Conde; Celso
Vista a Alegación con número de rexistro E-1295 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 52 do polígono 28
O artigo 16.1 da Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago establece que:

Co fin de salvagarda–lo Camiño, en canto ben de interese cultural, establécese unha zona de protección do contorno, composta
por dúas franxas de trinta metros de ancho, contados a partir dos límites exteriores del, na que o uso do solo quedará sometido á
autorización da Consellería de Cultura,
logo de informe preceptivo do Comité Asesor do Camiño de Santiago.
O artigo 1.4 do mesmo texto legal establece que:
As outras rutas que se enmarcan na denominación xeral de «Camiño de Santiago» correspóndense coas actualmente coñecidas
como «Camiño portugués», (…). A súa delimitación e deslinde realizarase de acordo co disposto na presente lei. Unha vez
deslindadas, seralles aplicable a protección prevista na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia para os bens catalogados.
Con todo, na actualidade este camiño histórico está pendente de delimitación expresa por parte da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia de acordo coas pautas que recolle o Título II (arts. 5 e ss) do mesmo
texto. No momento no que este expediente se expoña ao público poderá presentar as alegacións que considere oportunas.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada
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ALEGACIÓN Nº:

445

DATA:

14/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1296

Asinada por: Ruzo Peón; Mercedes
Vista a Alegación con número de rexistro E-1296 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 780 do polígono 10
O artigo 16.1 da Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago establece que:

“Co fin de salvagarda–lo Camiño, en canto ben de interese cultural, establécese unha zona de protección do contorno, composta
por dúas franxas de trinta metros de ancho, contados a partir dos límites exteriores del, na que o uso do solo quedará sometido á
autorización da Consellería de Cultura,
logo de informe preceptivo do Comité Asesor do Camiño de Santiago.”
O artigo 1.4 do mesmo texto legal establece que:
“As outras rutas que se enmarcan na denominación xeral de «Camiño de Santiago» correspóndense coas actualmente coñecidas
como «Camiño portugués», (…). A súa delimitación e deslinde realizarase de acordo co disposto na presente lei. Unha vez
deslindadas, seralles aplicable a protección prevista na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia para os bens catalogados.”
Con todo, na actualidade este camiño histórico está pendente de delimitación expresa por parte da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia de acordo coas pautas que recolle o Título II (arts. 5 e ss) do mesmo
texto. No momento no que este expediente se expoña ao público poderá presentar as alegacións que considere oportunas.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

446

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1297

Asinada por: Ferreira Ruibal; Viviana
Vista a Alegación con número de rexistro E-1297 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 333 do polígono 10 O artigo 16.1 da Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago establece que:

“Co fin de salvagarda–lo Camiño, en canto ben de interese cultural, establécese unha zona de protección do contorno, composta
por dúas franxas de trinta metros de ancho, contados a partir dos límites exteriores del, na que o uso do solo quedará sometido á
autorización da Consellería de Cultura,
logo de informe preceptivo do Comité Asesor do Camiño de Santiago.”
O artigo 1.4 do mesmo texto legal establece que:
“As outras rutas que se enmarcan na denominación xeral de «Camiño de Santiago» correspóndense coas actualmente coñecidas
como «Camiño portugués», (…). A súa delimitación e deslinde realizarase de acordo co disposto na presente lei. Unha vez
deslindadas, seralles aplicable a protección prevista na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia para os bens catalogados.”
Con todo, na actualidade este camiño histórico está pendente de delimitación expresa por parte da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia de acordo coas pautas que recolle o Título II (arts. 5 e ss) do mesmo
texto. No momento no que este expediente se expoña ao público poderá presentar as alegacións que considere oportunas.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada
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ALEGACIÓN Nº:

447

DATA:

14/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1298

Asinada por: Boullosa Crespo; Elisa
Vista a Alegación con número de rexistro E-1298 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 693 do polígono 10
A parcela referida pola alegante sitúase a máis de 30 m do Camiño Portugués a Santiago, polo que, a xuízo do equipo redactor, é
allea as determinacións do artigo 16.1 da Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago.
Non obstante o artigo 1.4 do mesmo texto legal establece que:
“As outras rutas que se enmarcan na denominación xeral de «Camiño de Santiago» correspóndense coas actualmente coñecidas
como «Camiño portugués», (…). A súa delimitación e deslinde realizarase de acordo co disposto na presente lei. Unha vez
deslindadas, seralles aplicable a protección prevista na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia para os bens catalogados.”
Na actualidade este camiño histórico está pendente de delimitación expresa por parte da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia de acordo coas pautas que recolle o Título II (arts. 5 e ss) do mesmo texto. No
momento no que este expediente se expoña ao público poderá presentar as alegacións que considere oportunas.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

448

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1299

Asinada por: Suarez Piñeiro; Celso
Vista a Alegación con número de rexistro E-1299 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 495 do polígono 64 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

449

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1300

Asinada por: Filgueira Currás; María Jesús
Vista a Alegación con número de rexistro E-1300 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 225 do polígono 30 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

450

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1301

Asinada por: Calvar Martínez; Sergio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1301 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 452 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 444 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada
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ALEGACIÓN Nº:

451

DATA:

14/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1302

Asinada por: Garcia Blanco; Álvaro
Vista a Alegación con número de rexistro E-1302 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 15 do polígono 15 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

452

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1304

Asinada por: Costas Santos; Miguel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1304 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 23 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

453

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1306

Asinada por: Boullosa Rodríguez; Mercedes
Vista a Alegación con número de rexistro E-1306 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 312 do polígono 24 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 313 do polígono 24 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 321 do polígono 24 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

454

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1307

Asinada por: Martínez Cortegoso; Luis
Vista a Alegación con número de rexistro E-1307 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 61 do polígono 59 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 111 do polígono 59 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada
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ALEGACIÓN Nº:

455

DATA:

14/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1308

Asinada por: Del Río Peón; Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1308 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 428 do polígono 27 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

456

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1309

Asinada por: Montenegro Gaite; Amador José
Vista a Alegación con número de rexistro E-1309 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 da LOUG (Lei de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

457

DATA:

14/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1310

Asinada por: Conde Amoedo; Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-1310 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 169 do polígono 51 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

458

DATA:

14/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1311

Asinada por: Valladares Crespo; Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-1311 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural HistóricoTradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

459

DATA:

14/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1312

Asinada por: Valladares Crespo; Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-1312 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 85 do polígono 11 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
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ALEGACIÓN Nº:

460

DATA:

14/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1313

Asinada por: Ríos Tuñas; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1313 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 106 do polígono 17 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 98 do polígono 17 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 90 do polígono 17 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
4.- A parcela 228 do polígono 18 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
5.- A parcela 201 do polígono 18 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
6.- A parcela 198 do polígono 18 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
7.- A parcela 199 do polígono 18 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

461

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1318

Asinada por: Del Valle Salgado; Agustín Nemesio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1318 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 345 do polígono 48 a que se refire o alegante non pode ser recollida dentro do solo industrial xa que non reúne as
condiccions necesarias para este tipo de solo.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

462

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1321

Asinada por: Iglesias Calvo; Fermín Alicio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1321 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 476 do polígono 50 procédese a modificar a aliñación xa que se trata de una via provincial.

Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións
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ALEGACIÓN Nº:

463

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1323

Asinada por: Reyes Solla; Fernando
Vista a Alegación con número de rexistro E-1323 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 319 do polígono 72 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

464

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1324

Asinada por: Reyes Solla; Fernando
Vista a Alegación con número de rexistro E-1324 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en relación á ordenación
proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da
LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

465

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1327

Asinada por: Nieto Zas; Laura
Vista a Alegación con número de rexistro E-1327 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 142 do polígono 54 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

466

DATA:

15/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1329

Asinada por: Benavente Salgado; Miguel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1329 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 414 do polígono 50 procédese a modificar a aliñación no tramo indicado polo alegante xa que se trata de un viario
provincial.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

467

DATA:

15/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1330

Asinada por: Garrido Currás; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1330 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 102 do polígono 37 inclúese parte da mesma dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG, manténdose o resto da mesma, debido á súa proximidade a unha canle de auga, na clasificación
de Solo Rústico de Protección de Augas.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimación parcial

Informe de Alegacións
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ALEGACIÓN Nº:

468

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1331

Asinada por: Rosendo Calvar; Cándido
Vista a Alegación con número de rexistro E-1331 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural HistóricoTradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

469

DATA:

15/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1332

Asinada por: Rosendo Calvar; Cándido
Vista a Alegación con número de rexistro E-1332 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1085 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 1086 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

470

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1333

Asinada por: Cortegoso Ríos; Jaime
Vista a Alegación con número de rexistro E-1333 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 256 do polígono 72 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

471

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1334

Asinada por: Cortegoso Ríos; Jaime
Vista a Alegación con número de rexistro E-1334 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1070 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 1071 do polígono 68 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

472

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1335

Asinada por: Cortegoso Ríos; Jaime
Vista a Alegación con número de rexistro E-1335 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 689 do polígono 45 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

473

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1336

Asinada por: García Ogando; José Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1336 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- considérase xusto o equilibrio entre cargas e beneficios derivados do seu desenvolvemento. En todo caso, o estándar ao que se
refire como sobrediemensionado en relación aos sistemas xerais, debe terse en conta que a Lei o establece para o conxunto do
concello e non do ámbito de urbanizable polo que é común utilizar as propostas de novos desenvolvementos para a consecución
dos estándares de calidade que precisa o concello como é o caso da reserva de solo para unha piscina municipal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

474

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1337

Asinada por: Rodríguez Villaverde; Argentina
Vista a Alegación con número de rexistro E-1337 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 36 do polígono 36 a que se refire sitúase en solo urbano polo que parece non coincidir co obxecto da alegación
referida ao UDR-5 e para o cal considérase xusto o equilibrio entre cargas e beneficios derivados do seu desenvolvemento. En todo
caso, o estándar ao que se refire como sobrediemensionado en relación aos sistemas xerais, debe terse en conta que a Lei o
establece para o conxunto do concello e non do ámbito de urbanizable polo que é común utilizar as propostas de novos
desenvolvementos para a consecución dos estándares de calidade que precisa o concello como é o caso da reserva de solo para
unha piscina municipal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

475

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1338

Asinada por: García Ogando; José Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1338 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 36 do polígono 36 referida, non parece corresponderse coa zona referida na alegación. En todo caso, referíndonos a
zona marcada no plano en relación a delimitación do UDR-5, estímase oportuno establecer un crecemento ordenado que consiga
unha centralidade en torno ao núcleo do Toural con suficientes estándares de calidade de vida e cohesión social polo que se
manten a clasificación orixinal de dito urbanizable e o requerimento en canto a estándares e se procede a desestimar a alegación.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións
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ALEGACIÓN Nº:

476

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1339

Asinada por: Pérez López; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1339 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.O artigo 16.1 da Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago establece que:

“Co fin de salvagarda–lo Camiño, en canto ben de interese cultural, establécese unha zona de protección do contorno, composta
por dúas franxas de trinta metros de ancho, contados a partir dos límites exteriores del, na que o uso do solo quedará sometido á
autorización da Consellería de Cultura,
logo de informe preceptivo do Comité Asesor do Camiño de Santiago.”
O artigo 1.4 do mesmo texto legal establece que:
“As outras rutas que se enmarcan na denominación xeral de «Camiño de Santiago» correspóndense coas actualmente coñecidas
como «Camiño portugués», (…). A súa delimitación e deslinde realizarase de acordo co disposto na presente lei. Unha vez
deslindadas, seralles aplicable a protección prevista na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia para os bens catalogados.”
Con todo, na actualidade este camiño histórico está pendente de delimitación expresa por parte da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia de acordo coas pautas que recolle o Título II (arts. 5 e ss) do mesmo
texto. No momento no que este expediente se expoña ao público poderá presentar as alegacións que considere oportunas.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

477

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1341

Asinada por: González Valladares; Álvaro
Vista a Alegación con número de rexistro E-1341 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 904 do polígono 34 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
2.- A parcela 905 do polígono 34 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
3.- A parcela 906 do polígono 34 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
4.- A parcela 987 do polígono 34 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
5.- A parcela 988 do polígono 34 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
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ALEGACIÓN Nº:

478

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1342

Asinada por: Agulla Bara; Jose Alberto
Vista a Alegación con número de rexistro E-1342 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 882 do polígono 34 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

479

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1345

Asinada por: Lois Salgado; Laura
Vista a Alegación con número de rexistro E-1345 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 291 do polígono 59 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría
de Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 291 do polígono 59 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

480

DATA:

15/03/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-1346

Asinada por: Garrido Rios; Julia Laura
Vista a Alegación con número de rexistro E-1346 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 15 do polígono 36 considérase xusto o equilibrio entre cargas e beneficios derivados do seu desenvolvemento. En
todo caso, o estándar ao que se refire como sobrediemensionado en relación aos sistemas xerais, debe terse en conta que a Lei o
establece para o conxunto do concello e non do ámbito de urbanizable polo que é común utilizar as propostas de novos
desenvolvementos para a consecución dos estándares de calidade que precisa o concello como é o caso da reserva de solo para
unha piscina municipal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

481

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1347

Asinada por: Varela Sartal; Marcos
Vista a Alegación con número de rexistro E-1347 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 693 do polígono 64 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

482

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1348

Asinada por: Tirado Vidal; María Concepción
Vista a Alegación con número de rexistro E-1348 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 641 do polígono 45 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

483

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1349

Asinada por: Iglesias Lemos; Pilar
Vista a Alegación con número de rexistro E-1349 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 135 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

484

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1352

Asinada por: García Cortegoso; María del Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-1352 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 160 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
2.- A parcela 159 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
3.- A parcela 108 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

485

DATA:

15/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1353

Asinada por: García Cortegoso; María Dolores
Vista a Alegación con número de rexistro E-1353 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 160 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
2.- A parcela 159 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
3.- A parcela 108 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

486

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1354

Asinada por: Cal Novas; Andrés
Vista a Alegación con número de rexistro E-1354 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- O motivo da delimitación do UDI_4 foi a procura dunha solución óptima para unha actividade xa existente, por tratarse dun
espazo estratéxico para o concello. O seu desenvolvemento, a piques xa de rematar, non foi doado e estivo cheo de dificultades
ante a afección de numerosa lexislación sectorial aplicable a este ámbito (costas, rede natura, patrimonio, estradas...); porén, a
delimitación de máis solo urbanizable industrial neste ámbito, tal como solicita a alegación, descartouse para o presente plan xeral.
2.- Estudado o cálculo da viabilidade do sector UDR_5, considérase xusto o equilibrio entre cargas e beneficios derivados so seu
desenvolvemento.
3.- A cartografía considérase suficiente para a escala territorial de traballo do presente plan xeral, se ben é certo, as longas
tramitacións dos plans xerais fan que estas se desactualicen. Aínda así, grazas a ortofotografías recentes das que se dispón
permitiron facer un esforzo de revisión e actualización cartográfica.
4.- A cartografía considérase suficiente para a escala territorial de traballo do presente plan xeral, se ben é certo, as longas
tramitacións dos plans xerais fan que estas se desactualicen. Aínda así, grazas a ortofotografías recentes das que se dispón
permitiron facer un esforzo de revisión e actualización cartográfica.
5.- Habería que distinguir neste punto entre a clasificación do solo e a afección dos sistemas, que non teñen por que ser
coincidentes. Por norma xeral, as lexislacións sectoriais permiten que as afeccións varíen segundo o tipo de solo clasificado que
atravesan, sendo menores, por exemplo, no solo urbano e de núcleo que no solo rústico.
6.- Está implícito na Lei de ordenación galega (LOUG 9/2002, do 30 de decembro) e nas Directrices de Ordenación do Territorio
(D.O.T.), evitar a continuidade entre os diferentes núcleos rurais para deste xeito manter a súa identidade.
7.- O “núcleo de máis entidade” ao que se refire este apartado da alegación, é o núcleo do Toural, onde se prevé xerar un centro
diferenciado que permita agrupar servizos. Para elo se prevén diferentes figuras de desenvolvemento (solo urbano non consolidado
e urbanizables) que permitirán a obtención de importantes dotacións e espazos libres para uso e goce da poboación.
8.- Recóllese agora na memoria e nos planos de información a mobilidade peonil existente e proposta, a sabendas de que o deseño
e a elección do trazado escápanse das competencias do plan xeral.Recóllese agora na memoria e nos planos de información a
mobilidade peonil existente e proposta, a sabendas de que o deseño e a elección do trazado escápanse das competencias do plan
xeral.
9.- Na presente proposta axústase a previsión de crecemento con respecto á fase anterior.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

487

DATA:

15/03/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-1355

Asinada por: González Fernández; Roberto
Vista a Alegación con número de rexistro E-1355 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 364 do polígono 67 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

488

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1360

Asinada por: Gestido Marvido; José
Vista a Alegación con número de rexistro E-1360 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 694 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 695 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

489

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1361

Asinada por: Estévez Crespo; Julio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1361 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 110 do polígono 12 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

490

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1362

Asinada por: Dios Calvo; Ricardo
Vista a Alegación con número de rexistro E-1362 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 896 do polígono 76 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 3 do polígono 60 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

491

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1363

Asinada por: Riveiro Casal; María Rosa
Vista a Alegación con número de rexistro E-1363 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 106 do polígono 36 xa está incluída dentro do solo urbano.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

492

DATA:

15/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1364

Asinada por: Calvar Blanco; Cándida
Vista a Alegación con número de rexistro E-1364 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 396 do polígono 73 procédese a modificar lixeiramente a delimitación de núcleo, a protección do castelo, e o espazo
libre.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

493

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1365

Asinada por: Calvar Ríos; María Banesa
Vista a Alegación con número de rexistro E-1365 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 396 do polígono 73 procédese a modificar lixeiramente a delimitación de núcleo, a protección do castelo, e o espazo
libre.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

494

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1366

Asinada por: Salgado Arosa; María Victoria
Vista a Alegación con número de rexistro E-1366 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 123 do polígono 2 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 96 do polígono 2 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 97 do polígono 2 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
4.- A parcela 98 do polígono 2 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

495

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1367

Asinada por: Salgado Arosa; María Victoria
Vista a Alegación con número de rexistro E-1367 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 5 do polígono 18 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Nestas condicións, a clasificación asignada dentro da delimitacón do solo rústico de protección ordinaria que engloba a esta
parcela, acada as mellores condicións posibles de ordenación e planificación que se poden aplicar neste caso.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

496

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1368

Asinada por: Alvariña Rocha; Marta
Vista a Alegación con número de rexistro E-1368 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 692 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

497

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1377

Asinada por: García Cortegoso; Paulino
Vista a Alegación con número de rexistro E-1377 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 42 do polígono 73 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 43 do polígono 73 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 44 do polígono 73 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
4.- A parcela 46 do polígono 73 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
5.- A parcela 47 do polígono 73 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
6.- A parcela 48 do polígono 73 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
7.- A parcela 49 do polígono 73 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

498

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1378

Asinada por: García Cortegoso; Paulino
Vista a Alegación con número de rexistro E-1378 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 90 do polígono 57 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 104 do polígono 57 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 108 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimación parcial

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

499

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1379

Asinada por: García Cortegoso; Julio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1379 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 90 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
2.- A parcela 104 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
3.- A parcela 108 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

500

DATA:

15/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1380

Asinada por: Pidre Curra; Alba
Vista a Alegación con número de rexistro E-1380 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 90 do polígono 57 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 104 do polígono 57 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 108 do polígono 57 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimación parcial

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

501

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1381

Asinada por: Martínez Pintos; Guillermo
Vista a Alegación con número de rexistro E-1381 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 780 do polígono 54 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
2.- A parcela 782 do polígono 54 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
3.- A parcela 783 do polígono 54 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
4.- A parcela 784 do polígono 54 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
5.- A parcela 785 do polígono 54 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
6.- A parcela 959 do polígono 54 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
7.- A parcela 960 do polígono 54 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
8.- A parcela 961 do polígono 54 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
9.- A parcela 880 do polígono 54 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
10.- A parcela 957 do polígono 54 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
11.- A parcela 871 do polígono 54 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

502

DATA:

15/03/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-1382

Asinada por: Calleja Pazos; María Margarita
Vista a Alegación con número de rexistro E-1382 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 77 do polígono 58 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

503

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1383

Asinada por: Calleja Pazos; María Margarita
Vista a Alegación con número de rexistro E-1383 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 82 do polígono 58 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

504

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1384

Asinada por: Calleja Pazos; María Margarita
Vista a Alegación con número de rexistro E-1384 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 34 do polígono 58 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

505

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1385

Asinada por: Calleja Pazos; María Margarita
Vista a Alegación con número de rexistro E-1385 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 124 do polígono 54 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

506

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1386

Asinada por: Arosa Pintos; Rosa
Vista a Alegación con número de rexistro E-1386 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 343 do polígono 67 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

507

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1387

Asinada por: Rey Carballeda; Antonio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1387 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a totalidade da parcela como solo urbano consolidado,así pois procederase ao
cambio de clasificación da zona na que se entende que se da cumprimento aos requisitos esixidos no artigo 12.a. da LOUG (Lei de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia), mantendo o resto da mesma na súa clasificación inicial.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimación parcial

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

508

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1388

Asinada por: Iglesias Acuña; Jesús
Vista a Alegación con número de rexistro E-1388 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 47 do polígono 27 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

509

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1389

Asinada por: Collazo Somoza; Jose Luis
Vista a Alegación con número de rexistro E-1389 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 52 do polígono 63 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
2.- A parcela 53 do polígono 63 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

510

DATA:

15/03/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-1390

Asinada por: Regueira Otero; Ana
Vista a Alegación con número de rexistro E-1390 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 374 do polígono 4 procédese a dar traslado a cartografía do PXOM do viario sinalado así como das aliñacións que da
súa consideración se establezan.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

511

DATA:

15/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1391

Asinada por: Calvo Louzao; André
Vista a Alegación con número de rexistro E-1391 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 152 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 215 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

512

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1392

Asinada por: Fernández López; José Carlos
Vista a Alegación con número de rexistro E-1392 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 144 do polígono 65 procédese a modificar as construccions tradicionais tal como indica o alegante.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

513

DATA:

15/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1393

Asinada por: Arosa Ríos; Celia
Vista a Alegación con número de rexistro E-1393 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 37 do polígono 44 inclúese parte da mesma dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional segundo o
disposto no artigo 13 da LOUG, manténdose o resto da mesma, debido á súa proximidade a unha canle de auga, na clasificación
de Solo Rústico de Protección de Augas.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

514

DATA:

15/03/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-1394

Asinada por: Ríos Curras; Josefina
Vista a Alegación con número de rexistro E-1394 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 639 do polígono 45 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría
de Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

515

DATA:

15/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1395

Asinada por: Rodriguez Lemos; M.C.Alicia
Vista a Alegación con número de rexistro E-1395 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 647 do polígono 45 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permiten o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto das zonas ou parcelas indicadas coa súa clasificación
orixinal.Tamen se incluie o vial ao que se refire o alegante.
2.- A parcela 648 do polígono 45 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na categoría de Núcleo Rural Común aquela parte
da parcela indicada que permite o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da LOUG para a delimitación do Núcleo
Común, en particular o que fai referencia ao grao de consolidación pola edificación igual ou superior a un terzo da superficie do
ámbito delimitado polo PXOM, mantendose pola contra o resto da parcela indicada coa súa clasificación orixinal.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimación parcial

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

516

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1396

Asinada por: Rodriguez Lemos; M.C.Alicia
Vista a Alegación con número de rexistro E-1396 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 260 do polígono 37 procédese a estimar parcialmente, incluíndo na zona tradicional de núcleo aquela parte das
parcelas indicadas que cumpren con estar situadas a igual ou menor distanza das máximas posibles con respecto a edificacións
tradicionais nos núcleos de poboación (50 m), tal e como se recolle no artigo 13 da LOUGA (Lei de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia) mantendo ou recollendo na súa totalidade o resto das parcelas indicadas coa mellor
clasificación que poden acadar neste caso Núcleo Rural Común .
2.- A parcela 266 do polígono 37 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

517

DATA:

15/03/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-1397

Asinada por: Carpintero Álvarez; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1397 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 177 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 164 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

518

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1398

Asinada por: Lorenzo Acuña; Marcelino Alberto
Vista a Alegación con número de rexistro E-1398 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 115 do polígono 75 pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Núcleo Rural Histórico Tradicional,
de acordo co exposto no artigo 13 da vixente LOUG, por cumprir as condicións sinaladas nese artigo.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

519

DATA:

15/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1399

Asinada por: Juncal Casal; Cristina
Vista a Alegación con número de rexistro E-1399 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 283 do polígono 67 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

520

DATA:

15/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1400

Asinada por: Farto Conde; Xose Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1400 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 447 do polígono 1 feitas as comprobacións oportunas, o equipo redactor constatou que, a causa dun erro, o elemento
catalogado coa clave E_022 (polígono 1, parcela 447 do lugar dos Rocios) non é, efectivamente un muíño, malia presentar
algunhas evidencias tipolóxicas e locacionais propias deste tipo de construcións (está situado á beira dun regato, amosa planta
rectangular terrea, ausencia de xanelas, etc...).
A edificación de referencia tampouco é unha "casa", como sinala o alegante, senón un alpendre tradicional de boa factura sen
alteracións materiais e/ou tipolóxicas salientables, na actualidade en estado de abandono, destinado ao almacenamento e resgardo
de apeiros e produtos do campo.
Por todo isto procédese a corrixir na ficha a tipoloxía do ben obxecto de alegación, rebaixando o seu nivel de protección de
Estrutural a Ambiental.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

521

DATA:

15/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1401

Asinada por: Calvo Louzao; André
Vista a Alegación con número de rexistro E-1401 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 571 do polígono 64 clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada dentro da categoría
de Núcleo Rural Histórico-Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da LOUG (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

522

DATA:

16/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1402

Asinada por: Peón López; Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-1402 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 227 do polígono 28 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

523

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1403

Asinada por: Ruzo Peón; Mercedes
Vista a Alegación con número de rexistro E-1403 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 227 do polígono 28 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

524

DATA:

16/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1404

Asinada por: Mascato Vidal; Guillermo
Vista a Alegación con número de rexistro E-1404 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 227 do polígono 28 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

525

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1405

Asinada por: Peleteiro Ruzo; María
Vista a Alegación con número de rexistro E-1405 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 227 do polígono 28 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

526

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1406

Asinada por: Peleteiro Ruzo; Cristina
Vista a Alegación con número de rexistro E-1406 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 227 do polígono 28 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

527

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1407

Asinada por: Peleteiro González; José Carlos
Vista a Alegación con número de rexistro E-1407 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 227 do polígono 28 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

528

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1408

Asinada por: Peleteiro Ruzo; Carlos
Vista a Alegación con número de rexistro E-1408 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 227 do polígono 28 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

529

DATA:

16/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1409

Asinada por: Montenegro Gaite; Amador José
Vista a Alegación con número de rexistro E-1409 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- Denegase a alegacion por parte do equipo redactor porque os terrenos ao que se refire o alegante contan con todos os servicios
e poden ser clasificados como solo urbano.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

530

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1410

Asinada por: García Domínguez; Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-1410 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 93 do polígono 40 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

531

DATA:

16/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1411

Asinada por: ; Asociación de Defensa Ambiental Vaipolorío
Vista a Alegación con número de rexistro E-1411 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- Estímase a alegación procedendo a eliminar a proposta de solo urbanizable na zona referida.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

532

DATA:

16/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1412

Asinada por: Iglesias Rodriguez; Marina
Vista a Alegación con número de rexistro E-1412 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 44 do polígono 3 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

533

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1413

Asinada por: Ferreira Amoedo; Roberto
Vista a Alegación con número de rexistro E-1413 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 66 do polígono 3 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

534

DATA:

16/03/2013

E-1414

Rexistro de entrada nº:

Asinada por: Peiteado Loureiro; María Consuelo
Vista a Alegación con número de rexistro E-1414 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 43 do polígono 3 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

535

DATA:

16/03/2013

Non estimada

E-1415

Rexistro de entrada nº:

Asinada por: Mayán Pérez; Francisco
Vista a Alegación con número de rexistro E-1415 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1269 do polígono 66 pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Núcleo Rural Histórico
Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da vixente LOUG, por cumprir as condicións sinaladas nese artigo.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

536

DATA:

16/03/2013

Estimada

E-1416

Rexistro de entrada nº:

Asinada por: Novas Martinez; Rosa
Vista a Alegación con número de rexistro E-1416 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 490 do polígono 66 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 489 do polígono 66 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
3.- A parcela 483 do polígono 66 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

537

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1417

Asinada por: Novas Martinez; Rosa
Vista a Alegación con número de rexistro E-1417 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 1268 do polígono 66 pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Núcleo Rural Histórico
Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da vixente LOUG, por cumprir as condicións sinaladas nese artigo.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

538

DATA:

16/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1418

Asinada por: Del Valle Salgado; Agustín
Vista a Alegación con número de rexistro E-1418 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 461 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 462 do polígono 50 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

539

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1419

Asinada por: González Verás; Visitación
Vista a Alegación con número de rexistro E-1419 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 813 do polígono 76 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

540

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1420

Asinada por: González Verás; Visitación
Vista a Alegación con número de rexistro E-1420 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 289 do polígono 59 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

541

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1421

Asinada por: Peón Regueira; María Jesús
Vista a Alegación con número de rexistro E-1421 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 103 do polígono 28 sinalada no plano catastral, xa se atopa incluída dentro da categoría de solo de expansión de
núcleo rural.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

542

DATA:

16/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1422

Asinada por: Peón Regueira; María Jesús
Vista a Alegación con número de rexistro E-1422 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 217 do polígono 28 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

543

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1423

Asinada por: Peón Regueira; María Jesús
Vista a Alegación con número de rexistro E-1423 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 225 do polígono 28 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

544

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1424

Asinada por: Peón Regueira; María Jesús
Vista a Alegación con número de rexistro E-1424 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 229 do polígono 28 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

545

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1425

Asinada por: González Peón; Jose Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1425 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 48 do polígono 3 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

546

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1426

Asinada por: González Peón; Jose Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1426 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 72 do polígono 3 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

547

DATA:

16/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1427

Asinada por: González Peón; Jose Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1427 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 49 do polígono 3 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

548

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1428

Asinada por: González Peón; Jose Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1428 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 50 do polígono 3 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

549

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1429

Asinada por: González Peón; Jose Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1429 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 51 do polígono 3 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

550

DATA:

16/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1430

Asinada por: Juncal Farto; Emilio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1430 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 47 do polígono 3 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

551

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1431

Asinada por: Juncal Farto; Emilio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1431 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 64 do polígono 3 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

552

DATA:

16/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1432

Asinada por: Currás Filgueira; Jose Luis
Vista a Alegación con número de rexistro E-1432 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 879 do polígono 54 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

553

DATA:

16/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1433

Asinada por: Currás Filgueira; Luis
Vista a Alegación con número de rexistro E-1433 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 880 do polígono 54 indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito
prescrito polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopan agora as
anteditas parcelas, de acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa
superficie.
2.- A parcela 879 do polígono 54 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

554

DATA:

16/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1434

Asinada por: Mata Ríos; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1434 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 239 do polígono 24 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

555

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1435

Asinada por: Mata Ríos; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1435 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 44 do polígono 25 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

556

DATA:

16/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1436

Asinada por: Peón Amoedo; Germán
Vista a Alegación con número de rexistro E-1436 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 400 do polígono 3 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

557

DATA:

16/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1437

Asinada por: Canosa Acuña; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1437 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 136 do polígono 7 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

558

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1438

Asinada por: Canosa Acuña; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1438 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 81 do polígono 4 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

559

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1439

Asinada por: Garrido Currás; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1439 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- non é posible a súa aceptación. Pois a zona que se refiren os alegantes non cumpre cos requisitos esixidos no artigo 14 da Lei
15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Ademais, aínda que a situación e o nivel de servicios existentes puideran ser acaídos, a oferta total de solo plantexada no P.X.O.M.
tanto nos diversos núcleos do Concello como nos distintos solos urbanizables acada xa uns valores importantes en relación a
poboación tanto existente como prevista a curto e medio prazo, polo que é inviable a creación nesa área dun Solo Urbanizable
Delimitado Residencial.
Do exposto, a clasificación como Solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria, é a solución máis acaída para a súa parcela,
na que se permiten os usos recollidos no artigo 37 da L.O.U.G.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

560

DATA:

16/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1440

Asinada por: Lorenzo Acuña; Marcelino Alberto
Vista a Alegación con número de rexistro E-1440 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 115 do polígono 75 pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Núcleo Rural Histórico Tradicional,
de acordo co exposto no artigo 13 da vixente LOUG, por cumprir as condicións sinaladas nese artigo.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

561

DATA:

16/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1441

Asinada por: Lorenzo Acuña; Marcelino Alberto
Vista a Alegación con número de rexistro E-1441 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 194 do polígono 73 pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Núcleo Rural Histórico Tradicional,
de acordo co exposto no artigo 13 da vixente LOUG, por cumprir as condicións sinaladas nese artigo.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

562

DATA:

16/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1442

Asinada por: Vázquez del Valle; Mª Mercedes
Vista a Alegación con número de rexistro E-1442 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 526 do polígono 64 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

563

DATA:

16/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1443

Asinada por: Canosa Peón; Jose Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1443 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 101 do polígono 9 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

564

DATA:

18/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1444

Asinada por: Fernández Pellicer; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1444 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- Acéptanse en xeral moitas das suxerencias de modificación da normativa, pero salvagardando a imposición de condicións mais
restritivas que as da lexislación xeral sectorial vixente en zonas onde compre controlar determinadas actuacións por cuestións de
protección paisaxística ou de Patrimonio (segundo ven obrigado pola súa respectiva lexislación sectorial, sobre todo a paisaxística,
actualmente en auge e con moitas limitacións previstas para o futuro inmediato, que se sumarán as mais recentes).
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimación parcial

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

565

DATA:

18/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1445

Asinada por: Currás Bastos; Pilar
Vista a Alegación con número de rexistro E-1445 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 214 do polígono 28 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
2.- A parcela 150 do polígono 28 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

566

DATA:

18/03/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-1452

Asinada por: Vidal Calvar; Juan César
Vista a Alegación con número de rexistro E-1452 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 92 do polígono 72 non é posible a súa aceptación, xa que sitúase dentro da servidume de protección definida no artigo
23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

567

DATA:

18/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1453

Asinada por: Calvar Rosendo; Ana
Vista a Alegación con número de rexistro E-1453 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 73 do polígono 72 procédese a modificar a aliñación do vial existente pero non se propoñen viais de nova apertura.

Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

568

DATA:

18/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1454

Asinada por: Grandío Ferreira; Delmiro
Vista a Alegación con número de rexistro E-1454 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 84 do polígono 4 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

569

DATA:

18/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1458

Asinada por: Sobral Portela; Julio
Vista a Alegación con número de rexistro E-1458 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 715 do polígono 57 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
2.- A parcela 716 do polígono 57 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

570

DATA:

18/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1460

Asinada por: Rial Resúa; Enrique
Vista a Alegación con número de rexistro E-1460 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 738 do polígono 35 procédese a cambiar o sistema de actuación como se indica e faise unha revisión da delimitación
do ámbito para entre outras cousas, recoller a cuestión referida ao vial supramunicipal.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

571

DATA:

18/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1465

Asinada por: Martínez Acuña; María Luisa
Vista a Alegación con número de rexistro E-1465 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 80 do polígono 73 procédese a estimar xa que se revisan as aliñacións propostas e elimínase o vial de nova apertura
na zona referida.
2.- A parcela 82 do polígono 73 procédese a revisar as aliñacións proxectadas, estimándose a supresión do vial ao que se refire
dita alegación.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

572

DATA:

18/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1466

Asinada por: Ríos González; Alberto
Vista a Alegación con número de rexistro E-1466 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 76 do polígono 73 procédese a estimar xa que se revisan as aliñacións propostas e elimínase o vial de nova apertura
na zona referida.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

573

DATA:

18/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1468

Asinada por: Curro Calvar; José Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1468 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 75 do polígono 73 procédese a estimar xa que se revisan as aliñacións propostas e elimínase o vial de nova apertura
na zona referida.
2.- A parcela 77 do polígono 73 procédese a estimar xa que se revisan as aliñacións propostas e elimínase o vial de nova apertura
na zona referida.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

574

DATA:

19/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1478

Asinada por: Gallego Aboy; Enrique
Vista a Alegación con número de rexistro E-1478 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 38 do polígono 25 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
2.- A parcela 39 do polígono 25 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
3.- A parcela 40 do polígono 25 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
4.- A parcela 41 do polígono 25 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

575

DATA:

19/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1481

Asinada por: García Cortegoso; Dolores
Vista a Alegación con número de rexistro E-1481 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- Estudada a alegacion desestimase xa que a propiedade a que se refire o alegante non reúne as condiccions de solo urbano.

Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
Concello de VILABOA
XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

576

DATA:

19/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1482

Asinada por: Conde Cal; Dolores Esperanza
Vista a Alegación con número de rexistro E-1482 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela sitúase dentro da servidume de protección definida
no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística
e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos
terreos situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da
ribeira do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira
do mar.”
O artigo 13,3 da L.O.U.G. prohibe expresamente a ampliación dos núcleos en dirección ao mar naquelas zonas que estén situadas
na franxa de 200 metros, polo que a parcela deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.Temos
que incluir unha edificación que non aparece na cartografía base.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

577

DATA:

20/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1489

Asinada por: Iglesias Regueira; Saladina
Vista a Alegación con número de rexistro E-1489 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 290 do polígono 44 infórmase desfavorablemente xa que a situación da mesma, moi desligada da zona edificada, en
relación á ordenación proposta polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co
exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

578

DATA:

20/03/2013

Non estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1490

Asinada por: Iglesias Regueira; Saladina
Vista a Alegación con número de rexistro E-1490 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 640 do polígono 45 non cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no
artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Non estimada

Informe de Alegacións

Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)
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XUÑO 2015

ALEGACIÓN Nº:

579

DATA:

20/03/2013

Rexistro de entrada nº:

E-1494

Asinada por: Ríos Rodríguez; Carmen
Vista a Alegación con número de rexistro E-1494 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 739 do polígono 35 infórmase desfavorablemente xa que a parcela indicada está afectada pola lexislación sectorial de
estradas que en todo caso deberá resolverse cando se execute o urbanizable que se propón nas súas proximidades regulando os
accesos en condicións de seguridade.
2.- A parcela 736 do polígono 36 infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela, en relación á ordenación proposta
polo PXOM, non permitiría cumprir os parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da LOUG, (Lei
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).
4.- A parcela 172 do polígono 37 procédese a incluír a parcela sinalada dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional
segundo o disposto no artigo 13 da LOUG.
5.- A parcela 206 do polígono 37 infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela non cumpre os requisitos de
parámetros esixibles para os núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro de modificación
da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
6.- A parcela 208 do polígono 37 procédese a incluír a parcela sinalada dentro da clasificación de Núcleo Rural Histórico-Tradicional
segundo o disposto no artigo 13 da LOUG.
7.- A parcela 258 do polígono 37 indicada están superpostas as dúas proteccións tanto agricola como de cauces, non tendo
incompatibilidade entre elas.
8.- A parcela 226 do polígono 37 indicada están superpostas as dúas proteccións tanto agricola como de cauces, non tendo
incompatibilidade entre elas.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

580

DATA:

21/03/2013

Estimación parcial

Rexistro de entrada nº:

E-1511

Asinada por: De la Campa Gestido; Rubén
Vista a Alegación con número de rexistro E-1511 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- Estudiada a presente alegación referida ao trazado un vial e unha vez realizadas as verificacións sobre o terreo e con personal
do Concello, procédese a grafiar o vial referido na planimetría do PXOM.
Estimacion:

ALEGACIÓN Nº:

581

DATA:

22/03/2013

Estimada

Rexistro de entrada nº:

E-1526

Asinada por: Ríos Iglesias; Manuel
Vista a Alegación con número de rexistro E-1526 en relación a aprobación Inicial do PXOM de Vilaboa, procédese a resolver do
seguinte xeito as cuestións formuladas:
1.- A parcela 153 do polígono 68 pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común ao cumprir o requisito prescrito
polo art. 13 da vixente LOUG, de consolidación pola edificación para o ámbito delimitado no que se atopa agora a súa parcela, de
acordo coa ordenación urbanística que para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.
Estimacion:

Consultora Galega S.L.

Estimada

Informe de Alegacións

