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1.- INTRODUCCIÓN: 

 

En data de 11 de maio de 2017 a Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 
ditou Orde sobre a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello 
de Vilaboa (en diante, P.X.O.M. do Concello de Vilaboa), tendo sido aprobado 
provisionalmente este a medio de Acordo Plenario de data de 21 de decembro de 2016, 
sendo o contemplado na súa parte dispositiva: 

“En consecuencia, e de conformidade co establecido no artigo 85.7.b) da LOUG, 
RESOLVO: 

1º. Non outorgar a aprobación definitiva ao Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello 
de Vilaboa (Pontevedra). 

2º. O Concello deberá redactar os documentos modificados precisos para emendar as 
deficiencias sinaladas no apartado II desta Orde; e os elevará, logo dos trámites oportunos, 
ante esta Consellería para a súa aprobación definitiva”. 

Téndose procedido ao acomodo do documento do P.X.O.M. do Concello de Vilaboa aos 
extremos referidos en dita Orde, tal e como se xustificará seguidamente seguindo os 
apartados da mesma. 

 

2.- SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS REALIZADAS: 

 

A. PROXECCIÓNS DO PXOM: 
 

   

Logo da emisión do informe por parte da CMAOT procedeuse a descartar a proxección 
demográfica máis optimista e como consecuencia disto reduciuse o número dos solos 
urbanizables residenciais propostos, manténdose tan só o UDR-1 e o UDR-5 nas 
inmediacións de O Toural. A capacidade máxima residencial do plan na presente versión do 
documento permitiría acadar a cifra dunhas 821 vivendas novas, das cales, 98 poderían 
levarse a cabo no solo urbano consolidado, 82 en solo urbano non consolidado, 167 en solo 
urbanizable delimitado residencial e 467 en solo de núcleo rural. No que atinxe á evolución 
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no número de habitantes prevese un incremento da poboación ata os 7.835 habitantes no 
ano horizonte do PXOM. 

 

B. SOLO URBANO: 

 

No que atinxe ao solo urbano consolidado elimináronse as zonas anteriormente delimitadas 
situadas ao norte da APR-1, ao sur e leste do solo urbanizable UDR-1, así como os terreos 
sen edificación situados ao nordeste do núcleo de Saxosa (NR-12), na beira leste da 
estrada N-550. 

Con respecto das obras de urbanización previstas no Proxecto de Urbanización do Solo 
Industrial do Sector UDI-4 CONNORSA, debe sinalarse terse procedido á súa recepción 
provisional a medio de Decreto de Alcaldía de data de 13 de xaneiro de 2016, emitíndose 
en data de 6 de marzo de 2018 polo Arquitecto Técnico Municipal Informe no que se refire 
ter transcurrido o prazo de garantía establecido e atoparse rematadas as obras e en bo 
estado, téndose procedido en data de 26 de abril de 2018 pola Xunta de Goberno Local á 
adopción de Acordo de liberación da garantía depositada e en data de 18 de setembro de 
2018 á sinaltura de acta de recepción definitiva. 

Corrixíronse as fichas dos ámbitos APR-A1 e APR-A2, de xeito que se tivo en conta neles 
para o cálculo da edificabilidade total os terreos afectos a dotacións públicas xa existentes. 
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C. SOLO DE NÚCLEO RURAL: 
 

 

No solo de núcleo rural leváronse a cabo as seguintes cambios en antención ao sinalado no 
informe: 

 
- Reduciuse a delimitación de solo de núcleo rural tradicional nos núcleos de Saxosa 

(NR-12), Casanova (NR-26) e Santadrán (NR-59) naquelas zonas nas que se 
excedían os 50 m dende as edificacións tradicionais. 

- Axustouse a delimitación que correspondía a bolsas de terreos baleiros nos 
seguintes núcleos rurais: 
Filgueira (NR-04): terreos sen edificar ao oeste. 
O Alcouce (NR-14): terreos sen edificar ao NE. 
Bergunde (NR-16): terreos ao Oeste da estrada EP-0104. 
Borrateiros (NR-17): terreos ao NO e no extremo sur. 
Río Maior (NR-50): ámbito de solo de núcleo rural común carente de calquera 
edificación. 

- Axustáronse as delimitacións de núcleos que sinalaba o informe que provocaban 
fusións entre os asentamentos ou que podían resultar forzadas para englobar 
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terreos alleos aos asentamentos. En base ao anterior modificáronse as delimitacións 
dos seguintes núcleos: 
Bértola (NR-02): terreos sen edificar nos que se funde este núcleo co de Pedrouzo. 
O Outeiro (NR-06): terreos sen edificar que se funden con Amproa. 
Ganderón (NR-05): terreos sen edificar ao leste do núcleo que se unen co de 
Pedrouzo. 
Pedrouzo (NR-07): terreos sen edificar ao SO do núcleo que se unen cos do núcleo 
de O Rial. 
Canaval (NR-19): terreos sen edificar ao norte do núcleo que o funden co  Alcouce 
as beiras da estrada EP-0002. 
Cimadevila (NR-29): delimitación forzada ao NE do núcleo que o funden co núcleo 
do Pazo. 
A Carballeira (NR-42): solo de núcleo rural común dos terreos sen edificar ao norte 
do núcleo (grao 3) funde este núcleo co de Areeiros. 
Rotea (NR-51): terreos sen edificar ao norte que o funden co núcleo de Seixas, e 
terreos ao oeste que o funden co núcleo de O Costal. 

- No caso do núcleo común de Casfalcón (NR-20) procedeuse a reducir a delimitación 
do núcleo naquelas zonas non edificadas do mesmo, pasando os terreos a quedar 
recollidos dentro de solo rústico de protección de augas. 

- En canto á vivenda situada ao norte do núcleo de Acuña (NR-23) e ao oeste da N-
554, procedeuse ao paso destes terreos a solo rústico. 

- Procedeuse a reducir o solo de núcleo rural común existente ao sur de Paredes (NR-
35) na zona coincidente coa protección costeira. 

- No caso do núcleo de Barciela (NR-41) procedeuse á redución da delimitación na 
zona sur do asentamento, rematando nas parcelas xa edificadas. 

 
D. SOLO URBANIZABLE: 
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Procedeuse a eliminar a delimitación do solo urbanizable residencial UDR-4. 

Na presente versión do PXOM reducíronse as previsións de solo urbanizable delimitado e 
non delimitado industrial a un único ámbito; o UDR-3 cunha superficie en torno ás 4,81 ha, o 
cal implica unha redución do 83% da superficie recollida na fase anterior. Xustifícase a 
necesidade de contar, cando menos, con este sector debido a que existe unha certa 
demanda para actividades loxísticas e comerciais tanto pola proximidade coa cidade de 
Pontevedra como para dar acubillo a empresas radicadas no propio termo municipal, tal e 
como se pode observar na zona próxima de Filgueira, a cal se atopa ocupada en boa 
medida por naves adicadas ás anteditas actividades. 

Procedeuse á eliminación dos solos urbanizables UDR-3, UDR-4, UDI-1, UDI-2 e UNDI-4 
sendo clasificados os terreos en distintas categorías de solo rústico. 

No que atinxe aos sectores UDR-1 e UDR-5 procédese a recoller nas súas fichas que 
deberá obterse a parte correspondente en cada caso da dotación local de espazos libres L-
071. 

Do mesmo xeito procedeuse a corrixir a superficie de cesión de espazos libres de sistema 
local dos sectores UDR-1 e UDR-5 para incluír a totalidade do espazo libre de sistema local 
proposto L-071. 

Ademais do anterior nas fichas dos sectores UDR-1 e UDR-5 corrixíronse os datos relativos 
á edificabilidade, excluíndo os datos afectos a dotacións públicas existentes. 

Dado que se eliminou a delimitación dos solos urbanizables delimitados UDR-3 e UDR-4 
non se contempla tampouco a súa programación. 
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E. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDIO ECONÓMICO: 
 

  

 

  

Polo que respectaría á piscina municipal, No que atinxe á reserva de terreos para unha 
piscina municipal na presente fase o Concello decidiu que non se manteña esta previsión 
polo que tamén se eliminan as referencias á devandita dotación na memoria xustificativa e 
no estudo económico. 

A ampliación do Cemiterio de Santa Cristina se realizará mediante Convenio coa 
Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Santa Cristina de Cobres, titular dos 
terreos nos que se prevé realizar tal ampliación, debendo terse presente contemplarse no 
art. 5 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de Montes Veciñais en Man Común de Galicia, que 
“Los montes vecinales en mano común, pese a su inalienabilidad, podrán ser objeto de 
cesión temporal, en todo o en parte, a título oneroso o gratuito, para obras, instalaciones, 
explotaciones de diversa índole, servicios u otros fines que redunden de modo principal en 
el beneficio directo de la Comunidad de vecinos, de acuerdo con las mayorías previstas en 
el artículo 18.1. La cesión podrá ser por tiempo indefinido en favor de cualquiera de las 
Administraciones Públicas cuando sea destinada a equipamientos a favor de la propia 
Comunidad, y en tanto se mantenga el fin para el que ha sido hecha la cesión”. 

A obtención dos terreos para a ampliación do Cemiterio de San Adrián se realizará 
mediante expropiación forzosa. 

 

Con respecto do Cemiterio de Vilaboa, debe sinalarse non resultar necesaria a ampliación 
deste senón soamente a zona prevista para Tanatorio, sendo a forma de obtención dos 
terreos necesarios a tal respecto a de Convenio coa Comunidade de Montes Veciñais en 
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Man Común de Vilaboa e, no caso de propietarios particulares, mediante expropiación 
forzosa. Dado que o Concello quere manter a posibilidade de que a execución do 
equipamento poda levarse a cabo ben por medio de investimento privado, ou ben a través 
de financiamento público, procédese a avaliar a adquisición dos terreos e a construción do 
equipamento, aínda que este quedará encadrado dentro do sistema local. 

 

Non se contempla a ampliación do Pavillón de O Toural (E-023), tan só se recolle a 
edificación deportiva existente e o viario que a arrodea, os cales se atopan sobre terreos de 
titularidade municipal. 

 

Polo que respectaría ao Museo do Sal de Galicia (E-058), nesta fase o Concello decidiu que 
non se manteña esta previsión polo que se eliminan as referencias á mesma da 
documentación do PXOM. 

 

No relativo á ampliación do Paseo fluvial de Riomaior (L-036), os terreos obteríanse por 
expropiación. 

 

E, polo que respectaría ao Espazo Libre en Monte Cabalo (L-040), os terreos para a súa 
execución se obterán mediante Convenio coa Comunidade de Montes Veciñais en Man 
Común de Santa Cristina de Cobres, correndo o acondicionamento dos mesmos por parte 
do Concello. 

 

Respecto dos terreos para o Local Social de Figueirido (E-049), debe sinalarse terse 
outorgado a este Concello en data de 1 de xuño de 2016 por parte de A.D.I.F. concesión de 
uso da superficie de 4.329,85 m² por prazo de 75 anos. 

 

No referente ao Centro Médico de Santa Cristina (E-054), o Concello decidiu que non se 
manteña esta previsión polo que se eliminan as referencias á mesma da documentación do 
PXOM. 

 

Os depósitos de auga das Croas (I-056) e do Picho (I-057) teñen sido executados por parte 
de “AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA, S.A.” (en diante, ACUAES), resultando asinada 
Acta de Recepción en data de 2 de febreiro de 2017, téndose entregado tales instalacións a 
este Concello en data de 8 de setembro de 2017. Con respecto do depósito do Alta da 
Encabezada (I-054), sinalar que éste non resulta de titularidade municipal, tratándose dun 
depósito de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Vilaboa. 

 

O Espazo Libre Ampliación área recreativa Riomaior (L-053), resulta obxecto a data actual 
de expediente de desafectación de 21.552 m² incoado polo Servizo Provincial de Costas de 
Pontevedra. 
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Polo que respectaría ao Espazo Libre Local Barbeitas (L-054) e Canaval (L-055), o Concello 
decidiu que non se manteñan estas previsións polo que se eliminan as referencias ás 
mesmas da documentación do PXOM 

 

Con respecto ao Espazo Libre Local Canaval (L-056), o Concello decidiu que non se 
manteña esta previsión polo que se eliminan as referencias á mesma da documentación do 
PXOM. 

 

E, no referente ao Espazo Libre Local Canaval (L-066), se procedería á solicitude de 
concesión ante A.D.I.F. 

 

No referente ao Espazo Libre Local Santa Cristina (L-057), o Concello decidiu que non se 
manteña esta previsión polo que se eliminan as referencias á mesma da documentación do 
PXOM. 

 

Polo que respectaría ao Espazo Libre Local Paredes (L-059), debe sinalarse terse 
outorgado a este Concello en data de 1 de xuño de 2018 por parte de A.D.I.F. concesión de 
uso da superficie de 6.449,33 m². 

 

En relación ao Espazo Libre Local Castelo de Uveiras (L-067), o Concello decidiu que non 
se manteña esta previsión polo que se eliminan as referencias á mesma da documentación 
do PXOM. 

 

O vial en Riomaior (NR-50) de conexión da rotonda da estrada N-554 cos equipamentos E-
034 e E-045 e o espazo libre L-053 , se obterá a medio de expropiación. No caso do viario 
en Paradellas (NR-49) e Pousada (NR-58) o viario que se debuxa dentro do solo de núcleo 
rural correspóndese con viario existente segundo información catastral e ortofotográfica. No 
caso das aliñacións en Nores (NR-56), ao oeste da área de servizo da autoestrada, foron 
eliminadas naquelas zonas onde non se localiza un viario existente. 
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F. DOCUMENTACIÓN: 
 

 
 

Achégase en Anexo: copia dilixenciada do Informe emitido pola Dirección Xeral de 
Telecomunicacións e Tecnoloxías da Información (Ministerio de Industria, Enerxía e 
Turismo) en data de 7 de xullo de 2016, copia dilixenciada de Informe emitido pola 
Subdirección Xeral de Patrimonio (Ministerio de Defensa) en data de 14 de novembro de 
2016, copia dilixenciada de Informe previo á aprobación provisional de data de 21 de 
decembro de 2016 e de Certificación da Secretaría do Concello da aprobación provisional 
de data de 21 de decembro de 2016 (resultando incorporada a correspondente 
documentación orixinal no expediente administrativo). 

 

En data de 5 de setembro de 2016 emitiuse Informe polo Subdirector Xeral de Xestión do 
Dominio Público Hidráulico  de Augas de Galicia en sentido favorable condicionado, 
emitíndose en data de 8 de xuño de 2018 Informe pola Xefa da Área de autorizacións e 
concesións de Augas de Galicia e o Subdirector Xeral de Xestión do Dominio Público 
Hidráulico, no que se determina que “As parroquias, que contan con aproveitamentos 
inscritos no Libro de Rexistro de Augas de Galicia, salvo erro ou omisión, que cubren o 
abastecemento de poboación son: Santa Cristina de Cobres, Santo Adrán de Cobres 
(menos o núcleo de Sobreira) e San Martiño de Vilaboa (descontando os núcleos de A 
Graña e Novás). No entanto, as parroquias de Santo André de Figueirido e Santa Comba de 
Bértola non teñen aproveitamentos rexistrados, salvo erro ou omisión, que cubran a 
totalidade do abastecemento a poboación. Con respecto aos novos desenvolvementos non 
se xustifica a existencia de aproveitamentos inscritos no Libro Rexistro de Augas que 
cubran a demanda indicada na documentación aportada”. 

 

Resultando emitido Informe en data de 23 de agosto de 2018 pola Xefa da Área de 
autorizacións e concesións de Augas de Galicia e o Subdirector Xeral de Xestión do 
Dominio Público Hidráulico Informe a medio do cal se determina como parroquia que cubre 
o abastecemento de poboación  dos lugares que a integran a de Santa Cristina de Cobres, 
sendo os núcleos que non contan con aproveitamentos inscritos no Libro de Rexistro de 
Augas de Galicia, os de Casfalcón (Santo André de Figueirido), Sobreira (Santo Adrán de 
Cobres) Sabaxáns e Saxosa (Santa Comba de Bértola) e A Graña e Novás (San Martiño de 
Vilaboa), así como non xustificarse a existencia de aproveitamentos inscritos no Libro 
Rexistro de augas que cubran os datos da demanda para novos desenvolvementos. 
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Procedéndose no documento do P.X.O.M. do Concello de Vilaboa, en relación cos núcleos 
nos que non se considera xustificado o abastecemento da poboación e nos novos 
desenvolvementos previstos, a recoller a prohibición no Artigo 3.3.1 da Normativa 
Urbanística de outorgamento de novas licenzas ou a aprobación por parte do Concello dos 
novos desenvolvementos urbanísticos que non teñan garantida a existencia de recursos 
hídricos, coa seguinte redacción: 

“ (...) 

15. En ningún caso resultarán concedidas licencias ou autorizados desenvolvementos 
urbanísticos en supostos nos que non resulte garantido o abastecemento, dacordo con 
informado polo Organismo de Cunca”. 

 

 

 (Achégase copia dilixenciada de tales Informes, resultando incorporada a correspondente 
documentación orixinal no expediente administrativo). 

 

G. ADECUACIÓN AO PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL: 
 

 

No que atinxe ao núcleo de Santradán (NR-59) recurtouse a delimitación do núcleo común 
situada ao sur sobre a zona de Protección Costeira. 

Con respecto a Curra (NR-55) reduciuse a delimitación do solo de núcleo rural común entre 
a estrada nacional e a costa coincidente coa zona de Protección Costeira. 

No caso de Pousada (NR-58) tamén se manteñen entre a estrada nacional e a costa, na 
zona de Protección Costeira, só aquelas parcelas que xa se atopan edificadas. 

En canto ao núcleo de Paredes (NR-35) reduciuse a delimitación do solo de núcleo rural 
común do ámbito coincidente coa zona de Protección Costeira situado ao sur do 
asentamento. 
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No núcleo de Curra (NR-55) procedeuse á redución do solo de núcleo rural común non 
edificado situado entre a estrada nacional e a costa así como na zona norte entre os 
ámbitos de solo de núcleo rural histórico tradicional. 

Con respecto ao núcleo de Pousada (NR-58) reduciuse a delimitación das zonas de solo de 
núcleo rural común nas zonas vacantes a ambos lados do núcleo. 

En canto ao núcleo de Riomaior (NR-50) reduciuse a delimitación do solo de núcleo rural en 
parcelas vacantes en dirección á costa. 

No núcleo de Muíño (NR-47)  reducíronse as delimitacións en dirección á costa do solo de 
núcleo rural tradicional e do común tras a praia de Deilán, fóra da delimitación das NNSS. 

No núcleo de Barciela (NR-41) tamén se reduciu a delimitación do núcleo naquelas parcelas 
vacantes en dirección á costa tanto detrás da punta de Pereiró como ao norte de Xundice. 

No núcleo de Acuña (NR-23) reduciuse a delimitación do solo de núcleo rural común en 
parcelas vacantes tanto ao norte do asentamento,como en parcelas en dirección á costa, en 
ambos casos fora da delimitación das NNSS.  

No núcleo de Paredes (NR-35) tamén se procedeu á redución do solo de núcleo rural 
común vacante en dirección á costa. 
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En atención ao sinalado no informe de que é preciso evitar favorecer os crecementos lineais 
ao redor das vías de comunicación realizáronse os seguintes cambios na documentación do 
PXOM: 

Reduciuse a delimitación do núcleo de Cardiña (NR-54) tanto no seu extremo norte como 
no sur. 

Tamén se reduciron as delimitacións dos núcleos de Nores (NR-56), Pousada (NR-58) e 
Pazos (NR-57) nas zonas de contacto entre os mesmos. 

Tamén se reduciu a delimitación do solo de núcleo rural en parcelas vacantes entre os 
núcleos de As Cernadas (NR-43) e Outeiro (NR-48). 

Ao igual que no caso anterior, se reduciu a delimitación do solo de núcleo rural en parcelas 
vacantes entre os núcleos de A Rotea (NR-51), Seixas (NR-52), Magarella (NR-45) e A 
Carballeira (NR-42). 

Tamén se procedeu a reducir a delimitación de solo de núcleo rural na zona sobre o viario 
que une Casal de Santa (NR-25) e Novás. 

Tamén se reduce a delimitación de solo de núcleo rural sobre parcelas non edificadas sobre 
o viario que une  Canaval (NR-19) e Bergunde (NR-16). 
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En atención ao sinalado sobre a preservación dos corredores ecolóxicos e funcionais do 
POL leváronse a cabo os seguintes axustes nas delimitacións do solo de núcleo rural: 

Reduciuse a delimitación do solo de núcleo rural en As Cernadas (NR-43) fóra da actual 
delimitación núcleo das NNSS. 

Tamén se reduciu a zona de contacto entre os núcleos de A Carballeira (NR-42) e A 
Magarella (NR-45) na zona na que o POL establece a presenza do corredor ecolóxico. 

No núcleo de Acuña (NR-23), e fóra das delimitacións das NNSS tamén se levou a cabo a 
redución da delimitación do solo de núcleo rural común nas marxes da AP-9. 

 

 

O art. 5.5.2. da Normativa do P.X.O.M. do Concello de Vilaboa, ten sido redactado do 
seguinte modo: 

“REGULACIÓN DOS NÚCLEOS DE IDENTIDADE DO LITORAL (NIL). 

1. Identifícanse os Núcleos de Identidade do Litoral (NIL), como aqueles asentamentos 
tradicionais de carácter fundacional (núcleos que, de carácter urbano ou rural, teñan unha 
orixe ou fundación antiga, ou aqueles cuxa trama responde a esa formación e evolución 
progresiva no tempo e o espazo), cuxa localización estratéxica no bordo costeiro e a súa 
vinculación co mar lles confire unha singularidade que os fai merecedores dun tratamento 
específico. A súa delimitación reflíctese nos planos de ordenación do PXOM en base á listaxe 
de asentamentos considerados como NIL no POL, abranguendo tanto o propio núcleo como os 
espazos circundantes que conforman tanto o seu fronte como o seu fondo escénico. Tendo 
sido identificado no Concello de Vilaboa o NIL de Santo Adrián. 

2. Na ordenación detallada do PXOM para estes núcleos, tivéronse en conta os criterios 
de actuación recollidos no art. 42 do POL a respecto dos NIL (condicións que xa se integrarán 
directamente nas ordenanzas ou na ordenación proposta que establece o PXOM), pero con 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE VILABOA 
____________________________________________________________________________________________________   

 

 

 

Calixto Escariz, S.L.U. 15 
 

 

carácter complementario establécense unhas determinacións concretas, de aplicación, 
recollidas nos puntos seguintes: 

- Con carácter xeral calquera actuación no ámbito dos NIL atenderá as propostas ou 
actuacións necesarias e aos criterios de ordenación e determinacións concretas que se refiren 
seguidamente: 

*Necesidade de reforzar a identidade do núcleo así como a complexidade dos usos que 
acubilla, preservando a caracterización das construcións e os elementos orixinarios 
aínda existentes, e reforzando as súas relacións cun contorno privilexiado. 

*Necesidade de conformar e mellorar a fachada marítima existente pasando do 
espallamento difuso e incontrolado a un tecido ordenado, complexo e máis compacto. 

*Aposta pola mellora do viario en xeral e da accesibilidade en particular, en especial 
aquela que poda ser de tipo peonil ou ciclista aproveitando para elo tanto os camiños 
existentes como as marxes das principais vías de comunicación que atravesan o 
núcleo, na medida en que cada caso o permita. 

*A ordenación urbanística será consecuente co remate intersticial e integración das 
tramas existentes e coas necesidades dotacionais e de espazos libres en cada zona. 

*Fomentar a calidade e estética do medio edificado para protexer e manter e mellorar os 
valores paisaxísticos do núcleo, aplicando con rigorosidade as amplas condicións xerais 
paisaxísticas, estéticas e tipolóxicas da normativa do PXOM e do Catálogo. 

*Axuste das tipoloxías edificatorias dos desenvolvementos no fronte litoral e no fondo 
escénico, harmonizando os volumes edificatorios, os modelos e tipoloxías de ocupación 
do territorio integrando todas as actuacións na paisaxe. 

*Coidarase a caracterización funcional e construtiva da rede camiñeira desenvolvendo 
en detalle o trazado e características da Senda dos Faros. 

- Os Plans Especiais de Protección incluídos –no seu caso- nos NIL atenderán na súa 
ordenación aos criterios de actuación recollidos no art. 42 do POL.  

- As Áreas de Reparto incluídas nos NIL deberán resolver nos seus plans de 
desenvolvemento as posibles interferencias da ordenación proposta cos elementos singulares 
de carácter estratéxico, paisaxístico ou patrimonial do NIL ou da súa fachada marítima. 

- Nas áreas dos núcleos rurais incluídas nos NIL que por calquera circunstancia estean 
sometidas á redacción dun PEONR, estes plans deberán resolver tamén as posibles 
interferencias citadas no parágrafo anterior.  

- En desenvolvemento das determinacións do POL a respecto da fachada marítima destes 
núcleos, o Concello deberá encetar nos primeiros anos de vixencia do PXOM a realización dun 
Plan Especial que determine e prime as actuacións necesarias sobre este espazo tendentes a 
completalo, dotalo de transparencia, reforzar a identidade dos seus elementos representativos, 
dar continuidade ás servidumes e ao contacto co mar, mellorar os elementos naturais que a 
conforman e acadar un tratamento do espazo público axeitado ao carácter e á natureza do 
núcleo que reforce a súa identidade e as posibilidades lúdicas e sociais de uso, pola poboación 
residente e visitante. 

- As actuacións que se desenvolvan nos NIL non poderán interferir na percepción dos seus 
elementos identitarios, así como nas relacións espaciais e visuais co territorio e os seus 
elementos singulares, por tanto os proxectos que as desenvolvan deberán xustificar este 
extremo.  

3. Asimesmo, no seu caso, nos ámbitos de planeamento remitido que se inclúan dentro 
dos contornos delimitados dos NIL, estableceranse condicións concretas de integración (da 
ordenación que no futuro se propoña nestes ámbitos) a respecto dos valores que se consideren 
preservar nos contornos dos NIL. 
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4. O Concello deberá tomar determinacións efectivas para conservar e valorizar o 
contorno espacial, patrimonial e histórico destes núcleos, mediante a prioridade da rehabilitación 
das edificacións catalogadas, características ou singulares, e a posta en valor dos espazos que 
dan carácter ao núcleo, con medidas como o establecemento de axudas para a rehabilitación 
destes elementos ou espazos (preferentemente coa delimitación e tramitación de Áreas de 
Rehabilitación Integral ou instrumentos similares), medidas de ornato ou mellora escénica, 
reducións impositivas ou fiscais para estas actuacións, e outras medidas similares”. 

 

Proponse a redacción dun plan especial de protección (PEP-01)  no ámbito do NIL de Santo 
Adrián, cuxa delimitación figura nos planos de ordenación e as súas características na 
correspondente ficha de xestión.  

 

 

Ao igual que no caso do NIL tamén se propoñen cadanseu  plan especial de protección 
para as áreas de recualificación de Larache (PEP-02) e Paredes (PEP-03), quedando a súa 
delimitación recollida nos planos de ordenación e as súas características nas 
correspondentes fichas de xestión. 

 

 

 

Neste apartado sinálase que os desenvolvementos do PXOM se atopan na contorna de O 
Toural, na zona de mellora ambiental e paisaxística do POL, onde con carácter xeral se 
propugna o mantemento e mellora das áreas libres de edificacións, minimizando a súa 
ocupación, aínda que de modo excepcional, pódense permitir desenvolvementos 
urbanísticos, sempre que sexa posible en dirección contraria á costa. 
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VII.1 Solo Residencial 

Logo do informe da CMAOT á aprobación definitiva do PXOM, procedeuse a reducir o 
número dos sectores de solo urbanizable residencial propostos en torno ao solo urbano de 
O Toural, manténdose tan só dous o UDR-1 e o UDR-5, situados ao leste do antedito 
asentamento, co cal redúcese notablemente a capacidade residencial do plan e polo tanto a 
ocupación de solos por edificacións na zona de mellora ambiental e paisaxística. 

VII.1.1 Solo urbano non consolidado. 

O informe da CMAOT sobre a aprobación definitiva do PXOM indica que tanto a APR-1 
como a APR-2, entanto que se entenden como crecementos destinados a completar a 
trama urbana de O Toural en dirección contraria á costa pódense amparar na 
excepcionalidade recollida no artigo 64 do POL. 

En relación co anterior procedeuse a recoller na ficha da APR-1 a necesidade de conservar 
a masa de vexetación de recolonización existente no ámbito que consta na cartografía do 
POL. 

En cada unha das fichas dos ámbitos recóllese que o planeamento de desenvolvemento en 
relación cos mesmos deberá ser remitido en consonancia co disposto no artigo 61 do POL. 

VII.1.2 Solo urbanizable. 

No caso do UDR-1 indícase na ficha a necesidade de remitir o planeamento de 
desenvolvemento. 

Os ámbitos de solo denominados UDR-2, UDR-3 e UDR-4, en atención ao sinalado no 
informe da CMAOT emitido ao PXOM de Vilaboa cando este foi presentado para a súa 
aprobación definitiva, foron eliminados da proposta do plan, polo cal se entende 
cumprimentado o recollido no resto de parágrafos deste apartado. 

VII.2 Solo Industrial 

Na presente versión do documento reduciuse a proposta de solo industrial en liña co 
solicitado no informe da CMAOT de atender exclusivamente ás necesidades locais. De tal 
xeito tan só se mantén o sector UDI-3 en tanto que o resto de previsións que figuraban na 
fase anterior xa non se contemplan no presente documento. 

 

A zona de aparcamento para a Praia de Deilán se prevé implantar na zona de Punta de 
Pereiró, sendo adquiridos os terreos por expropiación.. 

Tense procedido á incorporación de mención á Praia de Paredes no apartado de 
identificación e cualificación das praias. 
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H. ADECUACIÓN Á LEXISLACIÓN SECTORIAL DE COSTAS: 

 

 

Tense procedido á representación da zona de servidume de protección do dominio público 
marítimo-terrestre no tramo de costa do NR-59 (Santradán) e resto de solo rústico de 
protección de costas no plano serie O-2  A-5. 

Realizouse nova redacción do art. 3.3.5 da Normativa do P.X.O.M. do Concello de Vilaboa, 
co seguinte contido: 

 “3.3.5: CONDICIÓNS DE EDIFICACIÓN E USO NAS ZONAS MARÍTIMAS. 

1. As condicións dos usos e das edificacións nas zonas costeiras dependerán da zona concreta na 
que se sitúen, segundo o deslinde vixente en cada momento. A definición de cada unha desas 
situacións é a que establece a LCO: 

- Zona de dominio público marítimo-terrestre, definida nos artigos 3, 4 e 5 da LCO. 

- Zona de protección, nos terreos lindeiros co dominio público marítimo-terrestre e/ou coa ribeira do 
mar, onde se establecerán servidumes como as de protección, tránsito e acceso ao mar, definidas 
todas elas no Título II da LCO.  

- Zona de influencia, cuxa anchura se determinará nos instrumentos correspondentes e que será 
como mínimo de 500 metros a partir do límite interior da ribeira do mar. 

2. Estas diferentes zonas e servidumes teñen diferentes réximes de aplicación, que imos a desenvolver 
nos seguintes puntos. A posible modificación, no tempo da delimitación dos deslindes e as zonas de 
protección, irá variando a localización concreta desas zonas sobre o terreo, e por tanto, variará tamén o 
réxime aplicable neles. 

3. A utilización do dominio público marítimo-terrestre regularase polo especificado no Título III da 
LCO. A autorización de usos e construcións nesta zona requirirá das concesións, autorizacións e/ou 
demais títulos habilitantes previstos na LCO. O deslinde do DPMT no termo municipal e o que resulta 
dos planos de deslinde aprobados polas OO.MM. correspondentes. 

4. As condicións dos usos e das edificacións nas zonas de protección e nas diferentes 
servidumes regularanse (con carácter xeral) polo especificado no Título II da LCO e no Título II do 
RLC, sen prexuízo da aplicación doutras condicións concretas que se citarán -no seu caso-. 
Independentemente da necesaria licenza municipal, os usos permitidos na zona de servidume de 
protección estarán suxeitos a autorización do órgano correspondente da Administración Autonómica 
(Segundo a STC 149/1991 e o artigo 48.1 do RLC), que se outorgará con suxeición ao que se dispón na 
LCO. Todo iso coas especificidades que de seguido se relacionan por zonas ou por situacións 
concretas: 

1º) A zona sometida a Servidume de Protección (cuxa extensión vén determinada nos planos dos 
deslindes oficiais vixentes en cada momento) regularase polo especificado no Título II da LCO 
(artigos 23 a 26) e do RLC (artigos 43 a 50), así como as DT 3ª e 4ª da LCO e as DT 8ª a 15ª do 
RLC.  
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Aplicaranse con carácter xeral as condicións que establecen os artigos 24 a 25 da LCO e 44 a 47 do 
RLC, coas observacións que para estas zonas poidan establecer concretamente as ordenanzas 
particulares de núcleo, aplicables a eses terreos, segundo o presente PXOM. 

En calquera caso, nos núcleos que fosen obxecto dunha declaración de conxunto histórico ou doutro 
réxime análogo de especial protección, serán de aplicación as medidas derivadas de dito réxime con 
preferencia ás contidas na LCO (segundo se establece na D. T. 3ª, 3, 3.ª da LCO). 

2º) A zona concreta de Servidume de Tránsito comprende os primeiros 6 m. da protección, e vén 
definida e regulada polos artigos 27 da LCO e 51 do RLC. Con respecto a ésta estaráse ao 
establecido no Título II da LC e do RLC e nas oportunas Disposicións Transitorias. No caso dos usos 
que se vaian a realizar nesta zona haberase de obter tamén (ademais da autonómica xa citada) a 
autorización do órgano correspondente da Administración do Estado. De acordo co regulado no art. 
52 do RLC, deberase garantir que a servidume de tránsito estea permanentemente expedita, sen 
prexuízo, ante imposibilidade xustificada, da aplicación do disposto na Disposición transitoria décimo 
cuarta do citado RLC. 

3º) As zonas de Servidume de Acceso ao Mar veñen definidas e reguladas con carácter xeral polos 
artigos 28 da LCO e 52 a 55 do RLC. 

 5. A ordenación da Zona de Influencia (500 m. desde o límite interior da ribeira do mar) rexerase polos 
criterios dispostos nos artigos 30 da LCO e 58 do RLC. 

6. En todo o litoral clasificado coma solo rústico, sexa cal sexa a súa categoría, establécese unha franxa 
de 200 m. de ancho, medidos a partires do límite interior da ribeira do mar, clasificada como solo rústico 
de protección de costas, na que será de aplicación con carácter xeral o réxime establecido no apartado 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. da presente normativa. Nos primeiros 100 m. 
desa zona non se permitirán edificacións, agás as que fai mención nos apartados 2) e 3) do artigo 25 da 
LCO, nas condicións fixadas no dito corpo legal e sempre que dispoñan da autorización por parte do 
órgano competente da Administración Autonómica. 

7. As obras e instalacións construídas con anterioridade á entrada en vigor da LCO rexeranse polo 
disposto na Disposición Transitoria 4ª da dita Lei, e nas Disposicións Transitorias 12ª e 13ª do RLC. 

8. As instalacións da rede de saneamento (para as redes de saneamento existentes e propostas que se 
reflicten nos planos de ordenación) deberán cumprir as condicións sinaladas no artigo 44.6 da LCO e 
concordantes do seu Regulamento, a fin de valorar o cumprimento do regulado no citado artigo. 

9. O presente PXOM incorpora nas súas determinacións os proxectos de Paseos Marítimos xa 
executados, e mesmo os previstos cando se dispón de información precisa”.  

 

En Vilaboa, a 23 de outubro de 2018. 

 

Asdo. Calixto Escariz Vázquez. 

Director do Equipo Redactor. 
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA SOLICITADA NO INFORME DA  
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO (CMAOT) DE 11 
DE MAIO DE 2017. 

 I.   INFORME DE TELECOMUNICACIÓNS DE DATA 7/07/2016. 

II. INFORME DE TELECOMUNICACIÓNS DE DATA 20/07/2016.

III. INFORME DE AUGAS DE GALICIA DE DATA 05/09/2016.

IV. INFORME DO MINISTERIO DE DEFENSA DE DATA 14/11/2016.

V. INFORME DA SECRETARÍA MUNICIPAL SOBRE O PLAN XERAL DE ORDENACIÓN 
MUNICIPAL. DE DATA 9/12/2016. 

VI. CERTIFICADO DA SECRETARÍA MUNICIPAL DA APROBACIÓN DA ADAPTACIÓN DO
PLAN XERAL DE DATA 12/01/2017. 
























































































