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1.1. INTRODUCCIÓN
O presente documento, denominado “Modificación Puntual nº 1 do P.X.O.M. do Concello de
Rairiz de Veiga (Ourense)” (en diante MP1) redáctase a petición e por encargo do dito
Concello, coa finalidade de levar a cabo unha serie de axustes na clasificación do solo,
correccións de diversa índole, e incorporación de nova información sobre o documento do
plan xeral aprobado definitivamente en data de 23/09/2010.
Esta primeira fase correspóndese co documento para tramitar ante Consellería de Medio
Ambiente Territorio e Infraestruturas (CMATI), para que esta poda emitir o seu informe
vinculante en atención ao disposto nos artigos 84, 85 e 93, logo de que o órgano
ambiental en data 20 de maio de 2013 acórdase o non sometemento da Modificación
Puntual nº:1 do PXOM do concello de Rairiz de Veiga ao procedemento de Avaliación
Ambiental Estratéxica (AAE) establecido pola Lei 9/2006 do 28 de abril.
A mediados do ano 2013 entregouse no Concello o documento completo da Modificación
Puntual nº:1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Rairiz de Veiga para ser enviado á
CMATI e que esta emitise o preceptivo informe previo á aprobación inicial, así como diversas
copias para os organismos que han de informar tamén con anterioridade á antedita
aprobación como é o caso das administracións titulares de estradas (provincial e
autonómica) ou o organismo de bacía que neste caso é a Confederación Hidrográfica MiñoSil.
Debido a un erro na interpretación do procedemento o Concello aprobou inicialmente o
documento chegando incluso á publicación o devandito acordo no DOG, e logo remitiullo á
CMATI (con data de entrada no organismo autonómico de 17/01/2014).
A consellaría en escrito de data 22 de xaneiro de 2014, devolve o documento requirindo ao
Concello de Rairiz de Veiga que:
“(...)
Ante o exposto, compre requirir do Concello de Rairiz de veiga que axuste a tramitación da
modificación puntual nº:1 do PXOM ao establecido no mencionado artigo 85 da LOUG e , en
consecuencia devólvese a documentación remitida por non axustarse ao procedemento
establecido na propia LOUG.”
No tempo que medio dende a entrega do documento no Concello recibíronse cadanseu
informe dos organismos de estradas tanto autonómicas como provinciais indicando que a
MP1 debería incorporar as determinacións da nova Lei 8/2013 de estradas de Galicia, así
como diversas cuestións particulares que se recollían nos anteditos informes. Tamén foi
aprobado o Plan Director da Rede Natura 2000 en Galicia mediante o Decreto 37/2014 de
27 de maio, o cal ten incidencia nunha zona en principio non incluída na MP1, o cal segundo
o seu caracter supramunicipal ao tratarse dun Plan de Ordenación dos Recursos Naturais
(PORN) prevalece sobre as propias disposicións do PXOM tal e como se recolle no artigo 4
do devandito Plan Director:
“Artígo 4. Alcance del plan
El presente plan prevalecerá sobre cualquier otro instrumento de ordenación territorial
o física. Las disposiciones establecidas en el presente plan constituirán un límite para
dichos instrumentos, no pudiendo alterarlas o modificarlas, y se aplicarán, en todo
caso, prevaleciendo sobre los instrumentos de ordenación preexistentes.
Cuando los instrumentos existentes de ordenación territorial, urbanística, de recursos
naturales y, en general, física, resulten contradictorios con el presente plan deberán
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adaptarse a éste. En tanto dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones del plan
director se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos.
En aquellos territorios incluidos en el ámbito territorial del plan director que por su condición
de parque nacional o parque natural poseen un plan de ordenación de los recursos
naturales, el presente plan director se considera complementario a los objetivos, directrices y
normas incluidas en dichos instrumentos de planificación.
En particular, será aplicable la zonificación establecida en el anexo III del presente plan, sin
perjuicio de la zonificación que se recoja en los instrumentos de ordenación específicos
como consecuencia del planeamiento de mayor detalle, que se mantendrá en vigor. Se
atenderá entonces a la regulación de usos previstos en el presente plan sin perjuicio de la
aplicación de las limitaciones específicas que se recogen en dichos instrumentos de
ordenación.
Asimismo, el plan director será determinante respecto a cualquier otra actuación, plan o
programa sectorial, sin perjuicio de lo que disponga al respecto la normativa autonómica. Las
actuaciones, planes o programas sectoriales sólo podrán contradecir o no acoger el
contenido del plan director por razones imperiosas de interés público de primer orden, en
cuyo caso la decisión deberá motivarse y hacerse pública, en aplicación del artículo 18.3 de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, o en la forma en la que la normativa autonómica pueda
prever para la Comunidad Autónoma.”
Deste xeito as zonas recollidas dentro da delimitación da Rede Natura e localizadas dentro
dos límites do termo municipal de Rairiz de Veiga, que son unha parte da Veiga de
Ponteliñares (ES1130006) e da ZEPA da Limia (0000436) pasarán a regularse polas
determinacións do Plan Director recolléndose no PXOM a remisión a esa normativa así
como os planos coa delimitación dos ámbitos afectados.
Así pois logo dos cambios sinalados de caracter xeral e axustes nos que son exclusivos da
proposta da MP1 preséntase un novo documento para que sexa emitido o correspondente e
preceptivo informe previo por parte da CMATI.
1.2. PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN
De acordo co disposto co artigo 93.4 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección
do Medio Rural de Galicia, (coas modificacións introducidas pola Lei 15/2004 do 29 de
Decembro; pola Lei 6/2007 do 11 de Maio, de medidas urxentes en materia de ordenación
do territorio e do litoral de Galicia; pola Lei 3/2008, de Maio, de ordenación da minaría de
Galicia; pola Lei 6/2008, do 19 de Xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo;
pola Lei 18/2008, do 29 de Decembro, de vivenda de Galicia; e pola Lei 2/2010, do 25 de
Marzo) no sucesivo LOUG, compre suxeitarse ás mesmas disposicións establecidas para a
tramitación e aprobación do planeamento xeral que agora se modifica. Como a presente
modificación implica a reclasificación de solo precisará obter o informe previo á aprobación
inicial ao que fai referencia o artigo 85.1 da LOUG.
Como primeiro paso o órgano promotor, que neste caso é o concello, elaborou un
documento de inicio que enviou á Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas
(CMATI) dado que se trata do órgano ambiental, co obxectivo de que este último acorde o
sometemento ou non da modificación puntual ao procedemento de Avaliación Ambiental
Estratéxica (AAE). Tal e como se acaba de sinalar en data 20 de maio de 2013 a CMATI
acorda o non sometemento da modificación proposta ao procedemento de AAE, todo elo
segundo o procedemento recollido no artigo 84,4 e 84,5 da LOUG.
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Unha vez rematada a fase de elaboración da modificación, e antes da súa aprobación inicial,
os servizos técnicos e xurídicos municipais deberán emitir informe respecto da súa
conformidade coa lexislación vixente e calidade técnica da ordenación proxectada, tras o cal
o expediente completo da MP1 seralle remitido á persoa titular da consellaría competente en
materia de urbanismo e ordenación do territorio para o seu informe previo, que deberá ser
emitido no prazo de dous meses. Transcorrido este prazo sen que se comunicase o
informe solicitado entenderase emitido con carácter favorable e poderá continuar a
tramitación da modificación puntual. Se a consellaría emite informe, a documentación da
modificación puntual reelaborarase en base ao antedito informe.
A continuación do anterior, o concello procederá a súa aprobación inicial e seguidamente
toda a documentación do expediente tramitado da modificación puntual será sometida ao
trámite de información pública, durante dous meses, mediante anuncio que se publicará no
Diario Oficial de Galicia e en dous dos xornais de maior circulación na provincia.
Simultaneamente e durante o mesmo prazo, daráselles audiencia aos municipios limítrofes.
Simultaneamente ó trámite de información pública, a Administración municipal deberá
solicitarlles ás administracións públicas competentes os informes sectoriais que resulten
necesarios, que deberán ser emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a lexislación
sectorial sinale outro prazo.
Cumpridos os trámites sinalados nos apartados precedentes, o pleno do concello aprobará
provisionalmente o contido da modificación do plan coas modificacións que fosen pertinentes
e someterallo, co expediente completo debidamente dilixenciado, ó órgano autonómico
competente que deba outorgala aprobación definitiva, neste caso a C.M.A.T.I.
Dado que esta modificación puntual lle afecta a terreos cualificados como zonas verdes e
espazos libres públicos e en atención ao sinalado no artigo 94.4 da LOUG a súa aprobación
requirira o previo informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, que
deberá ser emitido no prazo de tres meses, contados dende a entrada do expediente
completo no rexistro da Consellaría competente en materia de urbanismo e ordenación do
territorio. Transcorrido o citado prazo sen que se emita informe, entenderase emitido
en sentido desfavorable.
A Consellería, no prazo dun mes, examinará con carácter previo a integridade documental
tanto da modificación do plan coma do expediente e das actuacións administrativas
realizadas, e poderá requirir no seu caso a reparación das deficiencias observadas, fixando
prazo para o efecto.
Unha vez completado o expediente, e dado que a presente modificación puntual lle afecta a
terreos especialmente protexidos, en atención ao sinalado no artigo 95.4 da LOUG, a
competencia para a aprobación definitiva corresponderalle ao Consello da Xunta de Galicia,
logo do informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.
O prazo para a aprobación definitiva será xenericamente de seis meses, contados dende a
entrada do expediente completo no rexistro da consellería competente en materia de
urbanismo e ordenación do territorio.Transcorrido o devandito prazo sen resolución expresa,
entenderase denegada a aprobación da modificación.
1.3. EQUIPO REDACTOR
A presente modificación redactouse por un equipo da empresa Consultora Galega S.L. no
que participaron os seguintes profesionais:
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Dirección:
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1.4. DATOS INFORMATIVOS BÁSICOS
1.4.1. DATOS XERAIS
Logo de case tres anos dende a aprobación definitiva do PXOM de Rairiz de Veiga,
puxéronse de manifesto diversas cuestións relativas á necesidade de realizar pequenos
cambios que permitan ao instrumento de ordenación municipal, tanto adaptarse a novos
usos e necesidades de servizo como corrixir pequenas imprecisións normativas ou
planimétricas que se atopan no documento actual, así como tamén dar resposta á demanda
veciñal de que certas zonas adxacentes aos núcleos de poboación e maioritariamente
edificadas podan ser consideradas solo de núcleo rural, pois a súa exclusión actual podería,
en certos casos, supor un agravio comparativo co resto dos cidadáns no que respecta aos
dereitos e obrigas que o marco lexislativo autonómico e o ordenamento municipal establece
para os seus administrados.
Os cambios que formula a presente M.P. nº:1 do PXOM de Rairiz de Veiga
corresponderíanse cos seguintes apartados:
1. Pequenos cambios na clasificación do solo de núcleo rural de varios asentamentos.
Tamén se pretende a incorporación de dous equipamentos existentes con carácter
previo á aprobación do PXOM que non aparecían reflectidos na documentación do
mesmo.
2. Cambios dotacionais, mudando o emprazamento de solo de espazos libres por usos
equipamentais, aínda que mantendo as superficies globais, tanto dentro do mesmo
núcleo como por extensión no conxunto do concello, así como realizando axustes que
permitan concordar as dotacións coas cartografías máis precisas e actualizadas
dispoñibles. Tamén se pretenden incorporar dúas pequenas ampliacións dos cemiterios
parroquiais de Ordes e Sabariz.
3. Corrección de aliñacións oficiais en zonas concretas dalgúns núcleos e inclusión dalgún
viario anteriormente non considerado.
4. Axustes no texto articulado e incorporación e corrección de usos na Normativa
Urbanística.
5. Incorporación de novos elementos de valor patrimonial ao catalogo municipal.
6. Incorporación de delimitacións de planeamento de ordenación territorial supramunicipal.
1.4.2. DESCRICIÓN DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
O concello de Rairiz de Veiga emprázase na Comarca da Limia, no interior da provincia de
Ourense xunto con outros dez concellos máis (Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín,
Porqueira, Sandiás, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos e Xinzo de Limia). Parte do
territorio comarcal está formado por terreos chairos en torno ao río Limia, ocupados hai
décadas cando menos en parte pola Lagoa da Antela, que posteriormente foi desecada, en
tanto os borde da antedita chaira se atopan delimitados por unha zona de rebordes
montañosos aínda que non de moi elevada altitude, agás algún fito puntual como pode ser o
alto de San Cibrao localizado ao noroeste do concello de Rairiz de Veiga.
Rairiz de Veiga participa xa que logo desta dobre orografía, sendo as súas zonas central e
meridional (adxacente ao río Limia) en xeral máis chairas, que é onde se localizan os
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principais asentamentos e a poboación en maior número, en tanto que o resto do termo
municipal presenta un relevo máis variado con maiores altitudes e a poboación máis
dispersa e en residindo en asentamentos de menor tamaño polo xeral. Outro aspecto clave
que profundiza nesta dicotomía é a de que as zonas máis chairas e principalmente adicadas
a diferentes cultivos presenten unha ausencia relevante de vexetación arbustiva, en tanto
que no resto do termo municipal sexa si realmente variada e máis abundante.
Xa no eido da organización interior o concello está dividido en 48 entidades de poboación
pertencentes a 8 parroquias, os máis importantes dos cales son Rairiz de Veiga (a capital), A
Saínza de Abaixo, Santa Baia, Congostro e Nigueiroá entre outros.
O concello contaba en data 18/03/2013 con 1.533 habitantes, segundo datos de 2012 a
estrutura da poboación correspondíase cun 4,65 % de habitantes de entre 0 e 15 anos, un
54,46 de entre 16 e 64 e un 40.88 de máis de 65 anos, resultando unha idade media de 56,1
anos.
Segundo datos de afiliación á seguridade social do ano 2013, aínda hai un 19,10% de
poboación que se adica ao sector primario, mentres que o 15,82% o fai á industria e o 14,92
% á construción, con todo o sector que aglutina maioritariamente o emprego son os servizos
onde se acada unha porcentaxe do 50,14 %.
O ámbito territorial ao que se circunscribe a presente Modificación Puntual nº:1 abranguería
en función dos distintos tipos de cambios que aborda a dez núcleos de poboación:
1. En canto á proposta de modificación nas delimitacións de núcleos rurais:
-

Ampliación no núcleo tradicional de Azoreiros (NR-07) (parroquia de San Andrés
de Guillamil) .

-

Ampliación e axustes na área de expansión do núcleo de Barracel (NR-08)
(parroquia de San Andrés de Guillamil).

-

Ampliación no núcleo tradicional de Guillamil (NR-10) (parroquia de San Andrés
de Guillamil),co fin de corrixir un erro e incorporar un cemiterio existente así como
delimitar ben o borde do ámbito para incluír completamente unha edificación
tradicional.

-

Ampliación da zona actualmente delimitada como expansión de Lampaza (NR20) (parroquia de Santa María de Lampaza), co fin de incorporar diversas zonas
onde existen vivendas.

-

Ampliación na zona tradicional do núcleo de Ordes-Peaguda-A Rañoá (NR-25)
(parroquia de Santa María de Ordes).

-

Ampliación da zona actualmente delimitada como área de expansión de Rairiz de
Veiga (NR-34) (parroquia de San Xoán de Rairiz) co fin de regularizar as zonas
edificables.

-

Ampliación da zona actualmente delimitada como área de expansión de SabarizA Pereira (NR-36) (parroquia de San Pedro de Sabariz) co fin de incorporar unha
zona situada ao sur do núcleo parcialmente ocupada por vivendas.

-

Ampliación da zona actualmente delimitada como área de expansión de Santa
Baia (NR-35) (parroquia de San Xoán de Rairiz) co fin de incorporar unha zona
parcialmente edificada.

-

Ampliación na zona actualmente delimitada como área de expansión de A Saínza
de Abaixo (NR-35) (parroquia de San Xoán de Rairiz),co fin de incorporar unha
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Ademais do anterior e debido ao sinalado nos informes tanto da Axencia Galega de
Infraestruturas (AXI) de data 11 de febreiro de 2014 como da Deputación Provincial
de Ourense de data 5 de febreiro de 2014, en relación á obrigada adaptación á Lei
8/2013 de estadas de Galicia, procedeuse nas zonas comúns que se modifican
nesta MP1 a achegar a liña de cambio de clasificación entre o solo de núcleo rural
común e o solo rústico de protección de infraestruturas á liña de aliñación, por
entender que ese é o lugar que lle corresponde ao ser o límite entre o espazo
susceptible de aproveitamento privado e o que ha ser cedido para o uso público
viario. Este cambio, que se cuantificará no apartado correspondente para cada
núcleo, tamén contribuíu a incrementar o solo de núcleo rural común sumándose
aos cambios que eran obxecto exclusivo da presente MP1.
As modificacións sinaladas, adxacentes en todo caso ás zonas clasificadas como solo de
núcleo rural, e que se localizan en distintos puntos do termo municipal, comportarían un
aumento conxunto de 5.368 m² de solo de núcleo rural histórico-tradicional, en tanto que
o solo de núcleo rural común acadaría os 67.745 m². A suma de ambas superficies
acadaría os 73.113 m².
Por outra parte tamén se delimitan, en relación ao disposto na DT 13ª da LOUG que
regula os asentamentos xurdidos á marxe do planeamento, dous pequenos solos
urbanizables delimitados industriais, o primeiro deles localizado na zona denominada O
Cruce ao norte da capital municipal cunha superficie de 6.917 m² e outro localizado ao
oeste do núcleo de Rosén cunha superficie de 5.942 m².
Así pois no que se refire ao cambio de clasificación do solo a superficie total sería duns
85.972 m².
2. No que se refire ao cambio de dúas zonas verdes para seren consideradas como
equipamentos en tanto unha superficie equivalente das mesmas se acondiciona nunha
parcela próxima, dentro de parte do que ata agora se propuña exclusivamente como
equipamento, todos eles se localizan no núcleo de A Saínza de Abaixo moi próximos
entre eles polo que non se producirá diminución no equilibrio dotacional nin no servizo
que se presta a este núcleo en particular nin ao resto do concello en xeral. Os datos dos
elementos sinalados son:
O espazo libre L-060803 conta actualmente con 1.955,79 m², que se converterán en
2.224,02 ao delimitarse correctamente a parcela.
O espazo libre L-060804 conta con outros 1.327,25 m², que se converterán en 1.351,19
ao delimitarse, igual que no caso anterior, correctamente a parcela na que se localiza.
Ambos pasarán a clasificarse como zona equipamental de sistema xeral.
Pola súa banda dentro do equipamento proposto E-060802 de 12.203,62 m²,
acondicionarase na súa zona sur unha zona verde de 3.309 m² que compense a
desaparición das dúas anteriores.
Outros cambios nas dotacións serán os seguintes:
- Axustes nunha zona verde na Saínza de Abaixo (L-060801) para adecuala á
cartografía, pasando a súa superficie de 190,55 m² a 258,24 m² .
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- Tamén axuste nunha zona verde en Forxás (L-050902) para adecuala á cartografía,
pasando dunha superficie de 285,85 m² a os 284,85 m².
- Inclusión dun equipamento sociocultural (E-070204) no núcleo de A Pereira o cal xa
figuraba gráficamente no PXOM, pero que a súa superficie non se tiña contabilizado
ao carecer de clave e que conta cunha superficie de 224,77 m² (parroquia de San
Pedro de Sabariz).
- Axuste da zona verde en torno ao antedito equipamento en A Pereira (L-070202)
para que coincida ben coa cartografía base, co cal a súa superficie de 3.734,38 m²
pasarán a ser 3.960,95 m².
- Corrección na delimitación dunha zona en Guillamil correspondente a un pequeno
cemiterio (E-030401) que afecta a unha serie de construcións adxacentes, así como
o axuste dun pequeno equipamento sociocultural (E-030403) e inclusión dun
equipamento xa existente (E-030404) pero non contemplado no PXOM adicado a
usos funerarios. No primeiro caso a superficie delimitada como cemiterio redúcese
de 968,63 m² aos 459,93 m² da MP1, no axuste da dotación sociocultural o cambio é
de 63,31 m² a 43,55 m², e no cemiterio que se incorpora achéganse 1.246,74 m².
- Inclusión de dúas pequenas ampliacións dos cemiterios parroquiais de Ordes (E052106) e Sabariz (E-070205). No primeiro caso a superficie delimitada da dotación
é de 618,05 m², en tanto que na segunda acada 272,77 m².
- Axustes á cartografía de distintos equipamentos da capital municipal como son o
cemiterio (E-060602), a igrexa parroquial (E-060601) e o seu adro (L-060601), o
centro de saúde (E-060604), o xeriátrico (E-060605), a zona escolar (E-060606) a
casa do concello (E-060608) e o espazo libre situado na fronte da casa consistorial
(L-060603).
Elemento
Cemiterio parroquial.

Sup.PXOM (m²)

Sup. MP1(m²)

2.474,34

2.672,02

Igrexa parroquial.

311,18

327,66

Adro da igrexa.

560,69

454,94

Centro de saúde.

704,12

685,26

Xeriátrico.

3.057,85

2.948,31

Zona escolar.

8.749,97

8.655,56

435,60

460,04

1.649,60

1.647,12

Casa consistorial.
Espazo libre fronte ao concello.

Estes cambios, en xeral, non comportan por si mesmos cambio na clasificación do
solo distinto do considerado no apartado anterior.
3. En canto á modificación de aliñacións oficiais lévanse a cabo de forma puntual nunha
pequena serie de asentamentos para corrixir certos erros que afectan a vivendas,
axustar delimitacións motivadas polos cambios dos equipamentos antes sinalados ou
para incluír viario anteriormente non considerado. Os lugares onde se levan a cabo e que
máis adiante se sinalarán con detalle son:
-

Núcleo de Forxás (NR-24) pertencente á parroquia de Santa María de Ordes.
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-

Núcleo de A Saínza de Abaixo (NR-35) pertencente á parroquia de San Xoán de
Rairiz.

-

Núcleo de Lampaza (NR-20) pertencente á parroquia de Santa María de
Lampaza.

-

Núcleo de Sabariz-A Pereira (NR-36) pertencente á parroquia de San Pedro de
Sabariz.

-

Núcleo de Guillamil (NR-10) pertencente á parroquia de San Andrés de Guillamil).

-

Núcleo de Barracel (NR-08) (pertencente á parroquia de San Andrés de
Guillamil).

-

Núcleo de Rairiz de Veiga (NR-34) (pertencente á parroquia de San Xoán de
Rairiz).

Tamén se inclúen as aliñacións daquelas novas que pasan a considerarse solo de núcleo
rural. Estes cambios non comportan por si mesmos cambio na clasificación do solo xa
que este avalíase de forma continua no núcleo.
4. Os cambios na normativa pola súa banda circunscríbense principalmente á regulación
dos usos permitidos dentro do solo de núcleo rural respecto a cuestións moi concretas
de corrección do que xa é vixente no PXOM actual ou pequenas incorporacións debidas
tanto a adaptación daqueles núcleos que deban selo á Lei 2/2010 de 25 de marzo ou a
dotacións que se incorporan. Os cambios sinalados non comportan modificación da
clasificación ou categorización do solo en superficie ningunha.
5. No que se refire aos elementos de valor patrimonial que se recollen, neste caso dous
miliarios e un tramo recentemente descuberto da denominada Vía Nova, a súa
incorporación é obrigada, xa que catálogo municipal atópase nun estado de
provisionalidade permanente e calquera ben ou xacemento descuberto debe ser inscrito,
documentado e protexido nel.
6. Tamén se incorporan as delimitacións de planeamento sectorial con incidencia dentro do
termo municipal como a área de desenvolvemento eólico (ADE) denominada O Vieiro,
recollida no Plan Sectorial Eólico de Galicia, así como a delimitación da Zona de Especial
Protección de Aves da Limia (ZEPA) coa súa correspondente Zona Periférica de
Protección (ZPP) recollidas no Decreto 411/2009 de 11 de novembro.
1.4.3. ESTRUTURA DA PROPIEDADE.
Agás o caso das dotacións urbanísticas cuxa titularidade soe ser maioritariamente pública,
tódolos terreos afectados pola presente modificación puntual nos que se pretende o cambio
de clasificación do solo son de titularidade privada.
1.4.4. OS ÁMBITOS MODIFICADOS EN RELACIÓN COS ELEMENTOS ESTRUTURAIS.
1.4.4.1. En relación co viario supramunicipal.
A presente modificación puntual non varía as determinacións normativas que o vixente
PXOM recolle en relación coas estradas de titularidade supramunicipal nin inclúe ningún tipo
de previsión orzamentaria que implique a participación das administracións xestoras das
mesmas, circunscribíndose exclusivamente a pequenos cambios nos borde dun reducido
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número de asentamentos para incluír na maioría dos casos parcelas xa ocupadas pola
edificación.
No concello distínguense os seguintes tipos de vías de comunicación de titularidade
supramunicipal :

Esquema do viario supramunicipal no concello de Rairiz de Veiga.

Estrada OU-531 (Xinzo de
Limia N-525- Cortegada Ou801) da Rede primaria Básica
autonómica.

Estrada Provincial OU-1114
(Vilar de Santos (OU-531)Ponte Liñares (OU-301))

Estrada Provincial OU-1115
(Santa Baia (OU-1114)Barracel)

Estrada de titularidade autonómica. Percorre o concello en dirección leste-oeste pola
súa zona central. A lonxitude aproximada ao seu paso polo concello é duns 6,8 km
cun ancho da calzada de 7m e beiravías de 1,50 m. O seu estado de firme e trazado
é bo. O único ámbito de entre os recollidos na Modificación Puntual nº:1 do PXOM
do concello de Rairiz de Veiga en contacto con ela é o de Lampaza (NR-20).
Estrada de titularidade provincial. Percorre o concello en dirección leste-suroeste
tendo un percorrido por dentro do termo municipal duns 8,20 km. Trátase dunha
estrada con diferenzas de seccións e estado do firme en todo o seu trazado. Nas
súas marxes só se localiza o cambio de uso dotacional de espazo libre a
equipamento que se propón en A Saínza (NR-35), noutros casos como o de OrdesPeaguda-A Rañoá (NR-25) as modificacións non lle afectan.
Estrada de titularidade provincial. Percorre o concello en dirección norte-sur dende
Barracel ata Santa Baia onde se atopa coa OU-1114. A totalidade dos seu 10,58 km
discorren polo interior do termo municipal. Trátase dunha estrada con diferenzas de
seccións e estado do firme en todo o seu trazado. Nas súas marxes localízanse
varias das zonas que se pretenden realizar cambios a través da presente
Modificación Puntual nº:1 do PXOM de Rairiz de Veiga como acontece nos núcleos
de Santa Baia (NR-35), Barracel (NR-08), Rairiz de Veiga (NR-34) ou Sabariz-A
Pereira (NR-36), outros como no caso de Guillamil (NR-10), aínda estando próximos
a ela, as modificacións previstas, non lle afectarían.
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Estrada autonómica OU-531 ao seu paso por Lampaza (NR-20).

Estrada provincial OU-1114 en A Saínza (NR-35).
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Estrada provincial OU-1115 en Sabariz-A Pereira (NR-36).

1.4.4.2. En relación cos servizos urbanísticos.
Como consideración xeral, é preciso sinalar que boa parte das zonas que se inclúen xa se
atopan ocupadas cando menos en parte pola edificación e polo tanto participan dos servizos
dos núcleos adxacentes, o cal unido a que outra parte dos terreos a incorporar o ocupan
dotacións e ao endémico despoboamento poboacional de todo o interior de Galicia, fan que
a demanda que se poda facer dos servizos por desenvolvemento da Modificación Puntual
nº:1 quede practicamente enxugada e non se vaian a producir importantes incrementos na
demanda de recursos nin na xeración de residuos.
1.4.4.2.1 O Abastecemento.
Dos distintos núcleos onde se realizan modificacións, tan só Sabariz-A Pereira (NR-36) e A
Pereira (NR-36) pertencentes á parroquia de San Pedro de Sabariz e Rairiz de Veiga (NR34), A Saínza (NR-35) e Santa Baia (NR-35) pertencentes á parroquia de San Xoán de
Rairiz contan con rede de abastecemento municipal no resto dos casos, Azoreiros (NR-07),
Baracel (NR-08), Guillamil (NR-10), Lampaza (NR-20) e Forxás (NR-24) e Ordes-Peaguda-A
Rañoá (NR-25), sérvense mediante redes de titularidade veciñal. Tal e como se sinalou, a
diminución da poboación e a pequena entidade dos cambios que esta modificación propón
fai que os recursos existentes parece que non se vaian a ver comprometidos.
1.4.4.2.2 O Saneamento.
Dentro do saneamento existe unha maior variedade nos sistemas e redes dispoñibles, así os
núcleos da parroquia de San Xoán de Rairiz incluídos na MP1; Rairiz de Veiga (NR-34), A
Saínza (NR-35) e Santa Baia (NR-35) verten os seus efluentes nunha EDAR, en tanto que
os restantes Azoreiros (NR-07), Barracel (NR-08), Guillamil (NR-10), Lampaza (NR-20),
Ordes-Peaguda-A Rañoá (NR-25), Sabariz-A Pereira (NR-36) e A Pereira (NR-36), agás
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Forxás (NR-24) que non conta con rede e se xestiona con fosas individuais, contan con
redes que rematan en fosas sépticas. Ao igual que se sinalou no caso do abastecemento, no
caso da xeración de residuos o incremento que poda supor a MP1 é moi pequeno, xa que
boa parte dos terreos xa se atopan ocupados e outra parte deles adicaranse a dotacións, co
que a capacidade de incremento por novas edificacións é limitada.
1.4.4.2.3 A Electricidade.
Existe rede eléctrica na totalidade dos núcleos do concello sendo esta en principio acaída e
sen carencias subliñables.
1.4.4.2.4 O Alumeado.
Dispoñen de puntos de luz para o seu alumeado a totalidade dos núcleos de poboación do
concello, e polo tanto tamén estas zonas adxacentes aos mesmos que se incorporan na
MP1, sendo as prestacións e eficiencia dos mesmos variables segundo a súa ubicación.
1.4.4.2.5 Acceso rodado.
A totalidade das zonas incluídas na presente modificación puntual contan con acceso rodado
de titularidade, ou cando menos acceso público.
1.4.4.2.6 Recollida de residuos sólidos urbanos.
Segundo datos do propio PXOM a totalidade dos núcleos contan con recollida de lixo
orgánico.
No que respecta aos envases, dos núcleos incluídos na MP1 só contan contedores para
eles os de Rairiz de Veiga (NR-34), A Saínza (NR-35), Santa Baia (NR-35), Lampaza (NR20), Sabariz-A Pereira (NR-36) e Guillamil (NR-10).
No que atinxe ao vidro, dispoñen de recollida os núcleos de Rairiz de Veiga (NR-34), A
Saínza (NR-35), Santa Baia (NR-35), Lampaza (NR-20), Sabariz-A Pereira (NR-36) e
Guillamil (NR-10).
No momento da redacción do PXOM non se estaba a recoller o monomaterial papel-cartón.
1.4.5. A EVOLUCIÓN DAS LICENZAS DENDE A APROBACIÓN DEFINITIVA DO PXOM.
Solicitada ao Concello a información, este facilitou os datos das licenzas dos anos 2011 e
2012 que son as dos dous anos inmediatamente posteriores á aprobación definitiva do
PXOM e que de seguido reproducimos.
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Ano

2011

Descrición da obra
Illamento explotación avícola
Construción de garaxe
Ampliación de local palleiro
Placa de formigón
Vivenda unifamiliar
Cambio de tella
Arranxo de teito
Retellado de local palleiro
Retellado de casa
Contrución de galpón
Construción de palleiro
Adaptación de local para adicalo a bar
Construción de muro de peche
Construción dun galpón
Construción de muro de peche
Construción de muro de peche
Teito-local
Colocación cancelas

Lugar
Sabariz
Santa Baia
Santa Baia
Sabariz
Sabariz
Azoreiros
Salgados
Congostro
Rairiz de Veiga
Rairiz de Veiga
A Saínza de Abaixo
Estrada Santa Baia-Rairiz de Veiga
Santa Baia.
Sabariz
Lampaza
A Saínza de Abaixo
Fondevila-Penelas
Penelas
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Ano

2012

Descrición da obra
Construción de garaxe
Construción de muro de peche
Construción de muro de peche
Construción de muro de peche
Construción de muro de peche
Construción de muro de peche
Construción de muro de peche
Revestimento de casa con monocapa
Cambio de fiestras
Cambio de tella nun palleiro
Construción de muro de peche
Cambio de tella nun local-palleiro
Construción dun palleiro
restauración de muro de peche
Restauración de teito e rexuntado de paredes
Restauración de teito dun local
Restauración de teito, lavado e cintado
Restauración de teito e pintura de fachadas
Construción dun galpón
Construción de muro de peche
Construción dun galpón
Sustitución de muro de peche
Cambio de tella
Construción de muro de peche
Construción de sequeiro e palleiro
Construción dun galpón
Restauración de teiro e lavado muros casa
Colocación de cancela
Cambio de fiestras galería
Rehabilitación de cuberta e fachadas
Restauración de teito
Construción de peche
Construción dun local garaxe
Construción dun local garaxe
Ampliación de muro de peche
Construción de muro de peche
Construción de muro de peche
Construción de muro de peche
Rehabilitación de casa
Construción de muro de peche
Ampliación cemiterio
Construción muro de peche
Construción peche finca
Restauración de teito casa-vivenda
Construción de cobertizo
Construción dun galpón
Construción de vivenda unifamiliar

Lugar
Rosén
Estrada Aldea do Muíño
Congostro
Nigueiroá
O Igresario (Ordes)
A Saínza de Abaixo
A Saínza de Abaixo
Padroso
Peaguda
Candás
Lampaza
Crespos
A Saínza de Abaixo
A Pereira
Congostro
Barracel
Peaguda
Peaguda
A Saínza de Arriba
Peaguda
A Saínza de Abaixo
Peaguda
Congostro
Padroso
Padroso
Estrada Fontefría
Ludro
As Raposeiras
Congostro
Barracel
Sabariz
Estrada de Fontefría
Rairiz de Veiga
Lampaza
Murza (Monte Albán)
Forxás
Santa Baia
A Saínza de Abaixo
A Venda
Rairiz de Veiga
Guillamil
Rairiz de Veiga
Forxás
Celme
Forxás
A Saínza de Arriba
Estrada Santa Baia- Rairiz de Veiga
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Dos datos anteriores podemos extraer diversas conclusións, por unha parte que a
aprobación definitiva veu a supor un importante incremento no número de licenzas que no
ano 2012 (47) case triplicaron as do ano anterior (18), por outra que a pesares da fonda crise
económica que está a vivir o noso país seguen a realizarse traballos construtivos de
pequenas e medianas actuacións cunha certa intensidade, e por último que os ámbitos nos
que se propoñen cambios na MP1 do PXOM de Rairiz de Veiga son os que aglutinan unha
maior petición de licenzas acadando un 55,38 % das destes dous anos, nun número de 36
sobre o total (65) o que indica que é acaído tentar de ofrecer unha mellor ordenación e
oportunidades para que axente poda implantarse nestes asentamentos e deste xeito
enxugar a importante despoboación que se produce nestas zonas do interior galego.
1.5. PLANEAMENTO VIXENTE
As zonas onde se pretende levar a cabo a presente modificación puntual correspóndense
con solo actualmente clasificado en diversas categorías de solo rústico, e no caso dalgunha
das dotacións como solo de núcleo rural.
1.5.1. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS XERAIS
Con anterioridade ao P.X.O.M. vixente, o Concello de Rairiz de Veiga non contaba con
ningún instrumento de ordenación urbanística, non sendo as Normas Subsidiarias
Provinciais. O Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Rairiz de Veiga
actualmente vixente aprobouse definitivamente en data 23/09/2010.
O presente documento, denominado “Modificación Puntual nº 1 do P.X.O.M. do Concello de
Rairiz de veiga (Ourense)” redáctase a petición e por encargo do dito Concello, co gallo de
corrixir certos erros detectados no documento vixente, incorporar nova información xurdida
trala aprobación definitiva do mesmo, e axustar certas zonas de borde dun pequeno número
de núcleos, onde xa existían con anterioridade á aprobación definitiva do PXOM na maioría
dos casos edificacións residenciais, polo cal ao nos seren incorporadas á ordenación dos
asentamentos, poden xerar un trato desigual no que respecta aos propietarios en relación
aos deberes e obrigas que lle son atribuídos pola aplicación do plan xeral.
1.5.2. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS DOS ÁMBITOS E CAMBOS PROPOSTOS.
Neste apartado describirase para cada un dos cambios de clasificación cal é a situación de
partida dos terreos e así mesmo cal é o cambio que se pretende realizar na ordenación do
PXOM Vixente.
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1.5.2.1. Cambios na delimitación dos núcleos rurais.

1.01

Ampliación do núcleo tradicional de Azoreiros (NR-07) (Parroquia de San Andrés de
Guillamil).

Proponse a ampliación da zona tradicional do núcleo de Azoreiros cara ao norte de xeito que inclúa unha zona
verde existente. A superficie que se pretende incrementar acadaría os 3.841 m². Os terreos atópanse a día de
hoxe limpos, aínda que sen uso agrícola apreciable. A clasificación do solo segundo o PXOM vixente é a de Solo
Rústico de Protección de Cultivos (RPC).
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1.02 a,b

Ampliación do núcleo tradicional de Guillamil (NR-10) (Parroquia de San Andrés de
Guillamil).

Proponse a ampliación da zona tradicional do núcleo de Guillamil, co único obxectivo de recoller o cemiterio
existente ao sur da igrexa (1.02.a), que debido a un erro non figura na documentación do PXOM de Rairiz de
Veiga, aínda que xa se atopaba construído con anterioridade á aprobación definitiva de aquel, así como incluír
unha construción na zona leste que ao ser atravesada pola delimitación do núcleo rural quedaba recollida en
dúas clasificacións distintas (1.02.b). O incremento de solo supón uns 1.357 m², ocupados na case totalidade
polos anteditos cemiterio e construción. Os terreos atópanse clasificados na actualidade como Solo Rústico de
Protección de Cultivos (RPC), aínda que como se pode observar a propia existencia do cemiterio contradí de
facto o aproveitamento agropecuario. No caso do equipamento tamén se atopa afectado parcialmente pola liña
de policía de augas.
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1.03 (a,b,d, e, f,g)

Ampliación do núcleo tradicional e zona común do núcleo de Lampaza (NR-20)
(Parroquia de Santa María de Lampaza).

Proponse a ampliación da área de expansión transformándoa en núcleo común de xeito que podan quedar
incorporadas ao núcleo diversas vivendas que forman parte del pero que non se recolleron no PXOM, do mesmo
xeito recóllense varias zonas que se pretenden ampliar para solucionar pequenos axustes de borde de núcleo
onde a delimitación non recolle correctamente edificacións residenciais.
1.03.a Ampliación da zona de expansión para solucionar un erro na delimitación que afecta a unha pequena parte
dunha vivenda, de xeito que quede acaidamente incluída dentro do núcleo rural, a superficie modificada acada os
110 m². Os terreos que se inclúen atópanse clasificados na actualidade como Solo Rústico de Protección de
Cultivos (RPC). Tamén lles afecta aínda que en pouca superficie a liña de 100 m de policía de augas.
1.03.b Ampliación da zona de expansión para incluír unha serie de vivendas localizadas neste ámbito, a
superficie modificada acada os 6.841 m². Os terreos que se inclúen atópanse clasificados na actualidade como
Solo Rústico de Protección de Cultivos (RPC). Os terreos que se inclúen atópanse clasificados na actualidade
como Solo Rústico de Protección de Cultivos (RPC). Tamén lles afecta aínda que en pouca superficie a liña de
100 m de policía de augas.
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1.03.d Ampliación da zona de expansión para incluír unha serie de vivendas localizadas neste ámbito, a
superficie modificada acada os 4.934 m². Os terreos que se inclúen atópanse clasificados na actualidade como
Solo Rústico de Protección de Cultivos (RPC). Os terreos que se inclúen atópanse clasificados na actualidade
como Solo Rústico de Protección de Cultivos (RPC). Tamén lles afecta aínda que en pouca superficie a liña de
100 m de policía de augas.
1.03.e Ampliación da zona de expansión para incluír unha vivenda localizada neste ámbito, a superficie
modificada acada os 898 m². Os terreos que se inclúen atópanse clasificados na actualidade como Solo Rústico
de Protección de Cultivos (RPC). Os terreos que se inclúen atópanse clasificados na actualidade como Solo
Rústico de Protección de Cultivos (RPC), parcialmente como Solo Rústico de Protección de Augas (RPR), e
dentro da zona de 100 m de policía de augas, aínda que o regato que discorre nesa zona é de moi pequena
entidade.
1.03.f Ampliación da zona de expansión para solucionar un erro na delimitación que afecta a unha pequena parte
dunha edificación, de xeito que quede acaidamente incluída dentro do núcleo rural, a superficie modificada acada
os 18 m².
1.03.g Ampliación da zona de expansión para solucionar un erro na delimitación que afecta a unha pequena
parte dunha vivenda, de xeito que quede acaidamente incluída dentro do núcleo rural, a superficie modificada
acada os 5 m². Os terreos que se inclúen atópanse clasificados na actualidade como Solo Rústico de Protección
de Cultivos (RPC). Tamén lles afecta aínda que en pouca superficie a liña de 100 m de policía de augas.
Ademais do anterior o feito de trasladar a liña de cambio entre o solo rústico de protección de infraestruturas
dende a posición actual ata a liña de peche que é a súa ubicación natural, xa que é onde remata a parte pública
da cesión e comeza a que pode ser empregada por cada propietario supoñen uns 4.040 m² de solo de núcleo
rural común máis.
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1.04 a,b,c

Ampliación da zona común do núcleo de Sabariz-A Pereira (NR-36) (Parroquia de
San Pedro de Sabariz).

Proponse a ampliación cara ao sur da área de expansión (hoxe núcleo rural común) do núcleo de Sabariz (1.04.a
e 1.04.b), nunha zona onde existen varias edificacións que quedaron fóra da delimitación do solo de núcleo rural,
aínda que claramente por proximidade forman parte del. Tamén se axusta a delimitación do núcleo na marxe
oeste para incluír correctamente unha edificación que o límite do solo de núcleo divide en dúas clasificacións
distintas (1.04.c). Os terreos , que suporían un incremento de 17.294 m², carecen de especiais valores a protexer,
o cal se pon de manifesto, ademais doutras cuestións, por estar en boa parte ocupados por edificacións. Os
terreos deste ámbito atópanse clasificados no vixente PXOM como Solo Rústico de Protección de Cultivos
(RPC).
Ao igual que acontecía no caso de Lampaza o feito de trasladar a liña de cambio entre o solo rústico de
protección de infraestruturas dende a posición actual ata a liña de peche que é a súa ubicación natural, xa que é
onde remata a parte pública da cesión e comeza a que pode ser empregada por cada propietario supoñen uns
2.245 m² de solo de núcleo rural común máis.
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1.05 a,b

Ampliación da área de expansión do núcleo de Santa Baia (NR-35) (Parroquia de San
Xoán de Rairiz).

A proposta consiste nunha pequena ampliación (1.05.a e 1.05.b) cara ao norte da área de expansión do núcleo
de Santa Baia, sobre uns terreos xa parcialmente edificados, nunha zona cun importante grao de urbanización
por tratarse do punto de contacto entre Rairiz de Veiga e o propio asentamento de Santa Baia. O incremento
acadaría uns 3.481,04 m². Os terreos atópanse a día de hoxe clasificados como Solo Rústico de Protección de
Cultivos (RPC).
Como nos casos de Lampaza e Sabariz o feito de trasladar a liña de cambio entre o solo rústico de protección de
infraestruturas dende a posición actual ata a liña de peche que é a súa ubicación natural, xa que é onde remata a
parte pública da cesión e comeza a que pode ser empregada por cada propietario supoñen uns 606 m² de solo
de núcleo rural común máis.
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1.06

Ampliación da zona común de A Saínza (NR-35) (Parroquia de San Xoán de Rairiz).

Proponse a ampliación da zona común (antiga área de expansión) do núcleo de A Saínza co obxectivo de deixar
incluídas diversas vivendas presentes tanto no ámbito sinalado que se atopa entre dúas delimitacións de solo de
núcleo rural tradicional, e que non ten demasiado sentido que queden recollidas como solo rústico de protección
de espazos naturais debido á alta ocupación por parte das construción nos terreos sinalados o que produce de
feito que tales valores teñan desaparecedido polo que se entende que é máis acaída a súa inclusión dentro de
solo de núcleo rural.
A delimitación proposta non invade a zona ZEPA, aínda que como ocorre en parte da área de expansión actual
atópanse dentro da Zona Periférica de Protección, o cal pode supor un importante agravio comparativo dado que
a delimitación da antedita zona exterior da ZEPA non tivo en conta as preexistencias do núcleo cando foi trazada.
Así pois dado que este ámbitos está practicamente edificado na súa totalidade e é adxacentes ao resto das
zonas que si se consideran en núcleo, proponse que tamén esta se recolla, para deste xeito non dar un
tratamento distinto a situacións a priori semellantes. A superficie proposta acadaría uns 14.404 m². Os terreos
atópanse clasificados como Solo Rústico de protección de espazos Naturais (RPN).
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1.10

Ampliación do núcleo tradicional de Ordes-Peaguda-A Rañoá (NR-25) (Parroquia de
Santa María de Ordes).

Acométese a ampliación do núcleo de ordes co único obxectivo de recoller a ampliación proposta do cemiterio
parroquial, o cal supón un incremento na superficie de solo de núcleo rural delimitado na súa zona tradicional de
531 m².
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1.08 a,b

Ampliación da área de expansión do núcleo de Barracel (NR-08) (Parroquia de San
Andrés de Guillamil).

A proposta consiste nunha pequena ampliación (1.08.a) cara ao norte da área de expansión do núcleo de
Barracel, sobre uns terreos xa parcialmente edificados, e a carón dunha zona clasificada como núcleo rural
tradicional. O incremento acadaría uns 9.054 m². Por outra parte buscaríase tamén adaptar a cartografía un
ámbito de área de expansión localizado na zoa sur do núcleo (1.08.b), do que resultaría un reducido incremento
de 90 m². Os terreos atópanse a día de hoxe clasificados como Solo Rústico de Protección de Cultivos (RPC).
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1.09 a,b,c

Ampliación da área de expansión do núcleo de Rairiz de Veiga (NR-34) (Parroquia
de San Xoán de Rairiz).

A proposta consiste en tres pequenas regularizacións da área de expansión da capital municipal a primeira
(1.09.a) supón a inclusión dunha superficie de 996 m² na zona sur do asentamento, a segunda (1.9.b) tamén
nesa mesma zona, incrementa o espazo edificable en 972 m², en tanto que a terceira (1.9.c) que busca incluír a
totalidade dunha edificación existente en solo de núcleo rural comportaría 134,47 m² máis facendo un total de
entorno a 2104 m². Os terreos atópanse a día de hoxe clasificados como Solo Rústico de Protección de Cultivos
(RPC).
Como nos casos de Lampaza e Sabariz, e Santa Baia o feito de trasladar a liña de cambio entre o solo rústico de
protección de infraestruturas dende a posición actual ata a liña de peche que é a súa ubicación natural, xa que é
onde remata a parte pública da cesión e comeza a que pode ser empregada por cada propietario supoñen uns
1.626 m² de solo de núcleo rural común máis.
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1.5.2.2. Resumo dos datos de cambio de clasificación do solo.
Os datos de cambio de clasificación recollidos nos apartados anteriores recóllense de xeito
pormiudado na seguinte táboa:
Clave
1.01
1.02.a
1.02.b
1.10
Total:

Tipo
Ampliación núcleo rural
tradicional
Ampliación núcleo rural
tradicional
Ampliación núcleo rural
tradicional
Ampliación núcleo rural
tradicional

1.03.a

Ampliación área de
expansión

1.03.b

Ampliación área de
expansión

1.03.d

Ampliación área de
expansión

1.03.e

Ampliación área de
expansión

1.03.f

Ampliación área de
expansión

1.04.c

Ampliación área de
expansión
Ampliación área de
expansión
Ampliación área de
expansión
Ampliación área de
expansión

1.05.a

Ampliación área de
expansión

1.05.b

Ampliación área de
expansión

1.06

Ampliación área de
expansión

1.08.a

Ampliación área de
expansión

1.03.g
1.04.a
1.04.b

Descrición
Ampliación do núcleo rural de
Azoreiros
Ampliación do núcleo rural de
Guillamil
Ampliación do núcleo rural de
Guillamil
Ampliación do núcleo rural de
Ordes-Peaguda-A Rañoá
Ampliación de área de
expansión do núcleo de
Lampaza
Ampliación de área de
expansión do núcleo de
Lampaza
Ampliación de área de
expansión do núcleo de
Lampaza
Ampliación de área de
expansión do núcleo de
Lampaza
Ampliación de área de
expansión do núcleo de
Lampaza
Ampliación de área de
expansión do núcleo de
Lampaza
Ampliación de área de
expansión do núcleo de Sabariz
Ampliación de área de
expansión do núcleo de Sabariz
Ampliación de área de
expansión do núcleo de Sabariz
Ampliación de área de
expansión do núcleo de Santa
Baia
Ampliación de área de
expansión do núcleo de Santa
Baia
Ampliación de área de
expansión do núcleo de A
Saínza
Ampliación de área de
expansión do núcleo de
Barracel

Superficie (m²)
3.481
1.291
65
531
5.368

110

6.841

4.934

898

18

5
9.969
7.105
218

2.540

940

14.404

9.054
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Clave

Tipo

1.08.b

Modificación de área de
expansión

1.09.a

Ampliación área de
expansión

1.09.b

Ampliación área de
expansión

1.09.c

Ampliación área de
expansión

Total:

Descrición
Modificación na área de
expansión do núcleo de
Barracel
Ampliación de área de
expansión do núcleo de Rairiz
de Veiga
Ampliación de área de
expansión do núcleo de Rairiz
de Veiga
Ampliación de área de
expansión do núcleo de Rairiz
de Veiga
Regularización de viario
supramunicipal en Lampaza,
Sabariz, Rairiz de Veiga e
Santa Baia

Superficie (m²)

90

996

972

134

8.517
67.745

Así pois a modificación de solo proposta implicaría o cambio de clasificación no que se refire
aos núcleos de poboación de 73.113 m², de solo rústico a solo de núcleo rural, dos cales
5.368 se corresponderían con solo de núcleo rural tradicional, en tanto que os 67.745
restantes o farían co incremento do solo actualmente clasificado como área de expansión.
No que fai ao solo rústico do total que se reduce, e incluíndo aquel existente nos dous
ámbitos urbanizables propostos, o 60,69 % corresponderíase con solo rústico de protección
de cultivos (RPC), o 16,72 % a rústico de protección de espazos naturais (RPN), o 13,32 % a
rústico de protección de infraestruturas, o 7,93 % a solo rústico de protección ordinaria
(RPO) e de xeito máis anecdótico un 0,96% e un 0,38 % corresponderíanse ao solo rústico
de protección forestal e ao de augas respectivamente.
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1.5.2.3. Cambios nas dotacións.

2.01/2.02/2.03/2.04

Modificación nas dotacións do núcleo de A Saínza (NR-35)

A necesidade de contar cunha zona equipamental onde levar a cabo as actividades de feira mensual que se
desenvolven no núcleo de A Saínza fan que sexa necesario reordenar varias das dotacións que recolle o PXOM
dentro deste asentamento, de forma que a localización sexa máis acaída que a actual, sen que diminúan as
superficies destinadas tanto a zonas verdes como a equipamentos no plan xeral. Tamén se recolle algún cambio
debido á necesidade de axuste da delimitación de espazos libres á cartografía máis detallada do PXOM que
neste caso é da escala 1/2000. Así pois o cambios propostos serían os seguintes:
2.01 O espazo libre denominado L-060803 cunha superficie no PXOM de 1.955,79 m², pasaría a ser considerada
equipamento para usos comerciais tradicionais (feira). Actualmente atópase dentro de Solo de Núcleo Rural
Tradicional (NRT). Este novo equipamento pasará a denominarse E-060804 e tras o axuste ao parcelario contará
cunha superficie de 2.224,02 m² e pertencendo ademais ao sistema xeral. A titularidade da parcela é pública.
2.02 O espazo libre denominado L-060804 cunha superficie de 1.327,25 m² tamén se transformaría nun
equipamento co mesmo uso que o anterior. Actualmente atópase dentro de solo clasificado como Solo de Núcleo
Rural Tradicional (NRT). A superficie do novo equipamento, denominado E-060805 e tamén pertencente ao
sistema xeral, e de titularidade pública, conta cunha superficie lixeiramente maior que o espazo libre actual,
debido a que a delimitación do mesmo non se atopa ben axustada á cartografía. A nova superficie acadaría os
1.351,19 m². A suma das superficies dos dous espazos libres que desaparecen sería de 3.283 m².
2.03 Unha superficie semellante (3.309 m²) se acondicionará como zona verde do sistema local, no sur do
equipamento E-060802 delimitado sobre solo rústico, de xeito que a superficie total de dotacións non diminúa por
este cambio. Esta nova zona verde denominarase L-060809. Na actualidade, os terreos atópanse clasificados
dentro do plan xeral vixente como Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais (RPN).
2.04 Neste caso o que se busca é axustar a delimitación da zona verde denominada L-060801 no contorno da
capela á cartografía base 2.000, a superficie recollida no PXOM vixente era de 190,55 m², en tanto que a
modificada é de 258,24 m².

__________________________________________________________________________
consultora galega s.l.

34

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DO P.X.O.M. DE RAIRIZ DE VEIGA.

.

2.05

Modificación nas dotacións do núcleo de Forxás (NR-24)

Neste caso o que se busca é axustar á cartografía a delimitación dunha pequena zona verde existente ao sur do
núcleo, co que os 284,85 m² do espazo libre L-050902 do PXOM vixente quedarían en 285,55 m². Esta
modificación non comportan cambios na clasificación do solo do núcleo.
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2.06/2.07

Modificación nas dotacións do núcleo de A Pereira (NR-36)

No documento actual do plan xeral de Rairiz de Veiga recollíase a localización dun equipamento de uso
sociocultural no núcleo de A Pereira, aínda que carecía de clave (polo que non se contabilizaba) nos planos e a
súa delimitación dentro do espazo libre L-070207 tampouco era correcta. Así pois o que se propón con este
cambio é a inclusión deste equipamento no PXOM ben delimitado sobre a edificación existente e ao tempo
axustar o espazo libre que o contén. Estas modificacións non comportan cambios na clasificación do solo
do núcleo.
2.06 Inclúese o novo equipamento sociocultural do sistema local denominado E-070204 cunha superficie de
224,77 m².
2.07 Axústase o espazo libre á cartografía base pasando dunha superficie de 3.734,38m² do plan vixente aos
3.960,95 m² da modificación.
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2.08/2.09/2.10

Modificación nas dotacións do núcleo de Guillamil (NR-10)

Ao redor da igrexa existente no núcleo de Guillamil atópase un pequeno adro clasificado polo PXOM vixente
como cemiterio (2.08) pero que erroneamente incluíu na súa delimitación unha serie de construcións adxacentes,
por outra parte o cemiterio maior do núcleo (2.10) xa existente con anterioridade á aprobación do propio plan
xeral quedou fóra do núcleo rural e non se identificou como equipamento. Por outra parte tamén se apreciou a
necesidade de axustar á cartografía un equipamento sociocultural (2.09) localizado no centro do núcleo. Así pois
os cambios, ademais da ampliación de núcleo xa descrita nun apartado anterior, vanse realizar os seguintes
cambios:
2.08 Axústase a zona con uso de cemiterio que rodea á igrexa, denominada E-030401 ao espazo que realmente
ocupa, deixando fora as edificacións residenciais e doutro tipo adxacentes a el, o que implica pasar dunha
superficie de 968,63 m² do plan en vigor aos 459,93 m² da modificación.
2.09 Axústase á cartografía o equipamento de uso sociocultural denominado E-030403 cunha superficie orixinal
de 63,31 m² para pasar aos 43,55 m² da modificación.
2.10 Inclúese un novo equipamento adicado a cemiterio que se vai denominar E-030404 e que ten unha
superficie de 1246,74 m².
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2.11

Inclusión de nova dotación nas inmediacións do núcleo de Sabariz-A
Pereira (NR-36)

Recóllese neste apartado unha pequena ampliación do cemiterio parroquial de Sabariz que se denominará E070205.
2.11 Os terreos manteñen a súa clasificación de solo rústico de protección de cultivos (RPC) e a superficie que
se incrementa de equipamento acada os 272,77 m².
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2.12

Inclusión de nova dotación no núcleo de Ordes-Peaguda-A Rañoá (NR-25)

Recóllese neste apartado unha pequena ampliación do cemiterio parroquial de Ordes que se denominará E052106.
2.12 Os terreos que orixinariamente tiñan a clasificación de solo rústico de protección de cultivos (RPC), pasan a
ser considerados solo de núcleo rural histórico-tradicional e a superficie que se incrementa de equipamento
acada os 618,45 m².
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2.13 a,b,c,d,e,f,g,h

A xuste á cartografía de diversas dotacións no núcleo de Rairiz de
Veiga (NR-34)

Neste apartado recóllense pequenos axustes das delimitacións das dotacións á cartografía base 2000 que é a
máis precisa das empregadas polo PXOM. A maioría das dotacións localízanse en zona que se vai clasificar
como núcleo rural común, agás parte do cemiterio parroquial (2.13.e) , a igrexa (2.13.f) e o seu adro (2.13.g) que
se atopan en solo de núcleo rural tradicional.
2.13.a Modifícase a delimitación do equipamento educativo E-060606 pasando dos 8.749,97 m² que recolle o
PXOM, aos 8.655,56 m² da MP1. Mantense a clasificación de solo.
2.13.b Modifícase a delimitación do xeriátrico E-060605 pasando dos 3057,85 m² que recolle o PXOM, aos
2948,31 m² da MP1. Mantense a clasificación de solo.
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2.13.c Modifícase a delimitación do centro de saúde E-060604 pasando dos 704,12 m² que recolle o PXOM, aos
685,26 m² da MP1. Mantense a clasificación de solo.
2.13.d Modifícase a delimitación da casa consistorial E-060608 pasando dos 435,60 m² que recolle o PXOM, aos
460,10 m² da MP1. Mantense a clasificación de solo.
2.13.e Modifícase a delimitación do cemiterio parroquial de Rairiz de Veiga E-060602 pasando dos 2474,34 m²
que recolle o PXOM, aos 2.672,02 m² da MP1. Mantense a clasificación de solo.
2.13.f Modifícase a delimitación do equipamento da igrexa parroquial de Rairiz de Veiga E-060601 pasando dos
435,60 m² que recolle o PXOM, aos 460,10 m² da MP1. Mantense a clasificación de solo.
2.13.g Modifícase a delimitación do espazo libre do adro da igrexa parroquial de Rairiz de Veiga L-060601
pasando dos 560,69 m² que recolle o PXOM, aos 454,94 m² da MP1. Mantense a clasificación de solo.
2.13.h Modifícase a delimitación do espazo libre situado fronte ao concello L-060603 pasando dos 1.649,40 m²
que recolle o PXOM, aos 1647,06m² da MP1. Mantense a clasificación de solo.

1.5.2.4. Resumo dos datos de cambios nas dotacións.
A seguinte táboa reflicte os cambios que se acaban de sinalar nas fichas de cada núcleo,
coa comparación das superficies orixinais e definitivas nos casos dos axustes e as que se
incorporan para as novas dotacións.
Clave

Tipo

2.01

Modificación en dotación

2.02

Modificación en dotación

2.03

Modificación en dotación

2.04

Modificación en dotación

2.05
2.06

Modificación en dotación
Inclusión de dotación

2.07

Modificación en dotación

2.08

Modificación en dotación

2.09
2.10
2.11
2.12

Modificación en dotación
Inclusión de dotación
Inclusión de dotación
Inclusión de dotación

2.13.a

Modificación de dotación

Denominación
Cambio de zona verde a equipamento
sociocultural en A Saínza
Cambio de zona verde a equipamento
sociocultural en A Saínza
Cambio de equipamento deportivo a
zona verde en A Saínza
Axuste á cartografía de zona verde en
A Saínza
Axuste á cartografía de zona verde en
Forxás
Inclusión de equipamento en A Pereira
Axuste á cartografía de zona verde en
A Pereira
Axuste á cartografía de equipamento
en Guillamil
Axuste á cartografía de equipamento
en Guillamil
Inclusión de equipamento en Guillamil
Inclusión de equipamento en Sabariz
Inclusión de equipamento en Ordes
Axuste á cartografía de equipamento
educativo en Rairiz de Veiga

Superficie
Sup. PXOM
MP1
2.224,02

1955,79

1.351,19

1.327,25 1

3.309,23

3309,23 2

258,25

190,55

284,86
224,77

285,55
0

3.960,95

3734,39

459,93

968,62

43,55
1.246,74
272,77
618,45

63,31
0
0
0

8.655,56

8.749,97

1

Co xa se comentou a superficie desta dotación incrementouse ao estar mal delimitada na cartografía, por iso
non coincide coa que finalmente se converte en equipamento, que é superior.
2
No caso da modificación do elemento 2.03 a superficie orixinal formaba parte do equipamento de sistema xeral
E-060802 que no PXOM vixente conta cunha superficie de 12.203,62 m², co cal pasaría a quedar con 8.894,39
m².
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Clave
2.13.b
2.13.c
2.13.d
2.13.e

2.13.f

2.13.g

2.13.h

Tipo
Denominación
Modificación de dotación Axuste á cartografía de equipamento
xeriátrico en Rairiz de Veiga
Modificación de dotación Axuste á cartografía do centro de
saúde en Rairiz de Veiga
Modificación de dotación Axuste á cartografía da casa
consistorial en Rairiz de Veiga
Modificación de dotación Axuste á cartografía do cemiterio
parroquial en Rairiz de Veiga
Modificación de dotación Axuste á cartografía da igrexa
parroquial parroquial en Rairiz de
Veiga
Modificación de dotación Axuste á cartografía do espazo libre
do adro da igrexa parroquial en Rairiz
de Veiga
Modificación de dotación Axuste á cartografía do espazo libre
situado fronte á casa consistorial en
Rairiz de Veiga

Superficie
MP1
Sup. PXOM
2.948,31

3.057,85

685,26

704,12

460,10

435,60

2.672,02

2.474,34

327,66

311,18

454,94

560,69

1.647,06

1.649,40

Con tódolos cambios propostos a superficie dotacional logo da modificación puntual
incrementaríase tanto no que se refire aos equipamentos, que medrarían uns 2.142,3 m²
(dos cales os sistemas xerais incrementaríanse nuns 93,86 m²), como as zonas verdes que
tamén o farían, aínda que en menor medida cuns 211,67 m², froito en moitos casos de
axustar acaídamente as zonas verdes ás parcelas onde se localizan.
1.5.2.5. Cambios nas aliñacións.
Neste apartado vanse describir diversos axustes que propón a presente modificación
puntual, a súa orixe é basicamente triple, por unha parte a raíz de moitos dos cambios
efectuados nos apartados anteriores é necesario axustar tanto os límites das dotacións
como das aliñacións adxacentes para que desa forma concorden ben os límites entre o
espazo público e o privado, en segundo lugar buscouse axustar certas zonas onde se
detectaron erros na delimitación das aliñacións e que afectan negativamente a vivendas e
outras construcións polo que, dado que a intención orixinal non era o retranqueo ou
afectación que logo se plasmou, reverter esa situación trasladando o límite do espazo
público a onde en realidade debía estar, e por último incluír camiños existentes que por
algunha razón non figuraban ata o de agora dentro da documentación do plan xeral. Estes
cambios non supoñen modificación na clasificación do solo, que se mantén, agás
outros cambios que se puideran dar na MP1, tal e como figuran no PXOM vixente.
Ademais do sinalado, tamén se procedeu ao axuste das aliñacións e á incorporación
da liña límite de edificación nas zonas correspondentes aos núcleos de poboación e
solos urbanizables en contacto coas estradas supramunicipais de titularidade
autonómica e provincial, para dar cumprimento aos requirimentos da Lei 8/2013 de
estradas de Galicia así como á particulares expresadas polos titulares das vías e que
se recollen en cadanseu informe nesta modificación puntual.
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3.01

Modificación de aliñación no núcleo de Forxás (NR-24).

Neste caso búscase corrixir puntualmente un erro nunha aliñación no núcleo de Forxás no que o PXOM afectou a
unha vivenda sen que isto supoña variación na clasificación do solo algunha. O ámbito atópase dentro de Solo de
Núcleo Rural Tradicional (NRT) dentro do PXOM en vigor.
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3.02 a,b,c

Modificación de aliñacións no núcleo de A Saínza (NR-35).

No que se refire ao ámbito c a modificación está orixinada porque as aliñacións nesas zonas non se axustan ben
coa cartografía as edificacións ou o parcelario , nos casos a e b o cambio no ámbito do espazo libre que tamén
se adapta á parcela na que se atopa ten como consecuencia a necesidade de que se axusten os aliñamentos
adxacentes.
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3.03

Modificación de aliñación no núcleo de Lampaza (NR-20).

O cambio que se propón neste núcleo e o axuste dunha aliñación para que non se vexa afectada unha vivenda,
dado que esa non era a intención do seu trazado.
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3.04

Inclusión de aliñación no núcleo de Sabariz-A Pereira (NR-36).

Nesta caso inclúese un camiño existente ao que se dota das súas correspondentes aliñacións.
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3.05 a, b

Inclusión de aliñación no núcleo de Guillamil (NR-10).

No caso de Guillamil dúas son as causas das modificacións, por unha parte (3.05.a) o axuste do espazo de
cemiterio no adro da igrexa (2.08), a inclusión do outro cemiterio (2.10) así como unha vivenda que se atopa coas
liñas de aliñación retranqueadas cando deberían de ir pola fachada, e por outra (3.05.b) o cambio realizado na
delimitación do núcleo na marxe leste para incluír completamente unha edificación tradicional, sobre a cal se
trazan os aliñamentos correspondentes enlazándoos coas construcións próximas.
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3.06

Modificación de aliñación no núcleo de Barracel (NR-08).

No caso de Barracel procédese ao axuste das aliñacións pola fachada das edificacións existentes nunha zona de
área de expansión situada na zona leste do asentamento.
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3.07 a, b

Inclusión de viario e modificación de aliñación no núcleo de Rairiz de Veiga (NR34).

En Rairiz de Veiga os cambios nas aliñacións son a inclusión dun camiño anteriormente non considerado (3.07.a)
así como a modificación para axustarse á cartografía 2000 das aliñacións do contorno da igrexa parroquial.
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1.5.2.6. Cambios na normativa.
O feito de facer trocos nas delimitacións do solo de núcleo rural comporta pequenos cambios
na forma en que se define o solo e os parámetros do mesmo con respecto ao que sinala a
Lei 2/2010 de 25 de marzo. Ademais diso detectáronse certas cuestións nos usos que é
preciso aclarar cando menos, polo que se realiza unha nova redacción de certos parágrafos
que podían semellar confusos ou non completamente aclaratorios para os técnicos
municipais como era o caso dos usos hostaleiros. Defínense mellor os usos que se poden
dar en solo de núcleo rural e inclúese o uso funerario para a regulación dos cemiterios,
desvinculándoo do relixioso que na súa redacción actual ten máis que ver cos edificios onde
se leva a cabo o culto, non quedando completamente claro se é de aplicación ou non ás
zoas de enterramento de corpos nas súas distintas modalidades. Os cambios normativos
non implican unha variación na clasificación do solo, nin tan sequera da modificación de
intensidades ou usos xa que o que se busca, como xa se comentou, é aclarar certas
definicións e acadar un xeito de aplicar as determinacións máis preciso, evitando que se
teñan que interpretar de xeito subxectivo a norma co cal se podería incorrer en erros, ou
chegarse a situacións non desexadas, opostas ao que o propio PXOM desexa acadar.
1.5.2.7. Incorporacións ao Catálogo Municipal.
Logo da aprobación definitiva do PXOM foron atopados dous elementos que é obrigado
incluír no catalogo de bens, polo que se aproveita a presente modificación puntual para
facelo. Son os seguintes:
-

Miliario de As Cruces.

-

Miliario de O Padrón.

Trátase de dous achados soltos atopados no ano 2010 de indiscutible adscrición romana
atopados na Vía Nova ou Vía XVIII, un tramo de vía romana que se conserva entre os
núcleos de Congostro e A Saínza.
Tamén se inclúe un novo tramo da devandita Vía XVIII estudado recentemente.
A incorporación de elementos ao Catálogo non supón a priori unha variación da clasificación
do solo onde se atopan os achados, aínda que si a variacións das condicións en que os
usos e actividades existentes na súa contorna poden levarse a cabo, co obxectivo de non
por en risco o patrimonio cultural.
De seguido apórtanse máis datos sobre estes achados que xustifican o interese da súa
inclusión no Catálogo Municipal, a parte do propio feito de que legalmente sexa obrigatorio.
1.5.2.7.1 Xustificación da modificación do catálogo de Rairiz de Veiga.
A Vía Nova na Limia.
O paso da Vía Nova da Baixa Limia á Limia, supón un claro cambio na xeomorfoloxía que en
certos tramos conleva unhas características construtivas diferentes.
Tras deixar atrás o territorio dos Quaqueni, onde a Via XVIII vai trazada a media ladeira en
maxistral trazado sobre o río Limia, entra na vasta chaira limiá en Ponte Liñares, onde o seu
desenvolvemento continúa a media ladeira ata pasar a Veiga de Congostro. A partir de aquí,
o trazado da Vía XVIII, desenvolveríase sobre unha lomba para evitar o asulagamento da
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mesma pola lagoa de Antela en época de crecidas. Esta lomba, elevada con terra e
materiais de recheo, aínda conserva algún vestixio na Veiga de A Saínza e en Zapeaus.
Este novo tramo da Vía Nova vén de ser publicado3 no traballo titulado “Recuperación dos
miliarios do Padrón e posta en valor da Vía Nova entre Congostro e A Saínza (Rairiz de
Veiga, Ourense)”, do que son autores David Pérez López e Celso Hugo Barba Seara, por iso
as súas conclusións non foron incorporadas ao PXOM aprobado o 23/09/2010. Deste
traballo de investigación é froito a aparición de dous novos miliarios: o Miliario do Padrón e o
Miliario das Cruces, que serán tamén serán incorporados ao Catálogo do PXOM.
A Vía Nova na veiga de Congostro Ordes e Zapeaus.
Seguindo a OU-1114, desde Ponte Liñares en dirección a Rairiz de Veiga, localizamos parte
da plataforma da Vía Nova, que se desenvolve paralela á actual estrada a unha cota inferior,
sendo posible que a propia vía contemporánea estragase parte da plataforma na calzada.
Este tramo posúe unha distancia total de 1,39 km e, na actualidade, carece de protección
legal en calidade de ben cultural.
Logo de bordear un pequeno esporón, situado a 627 m. do cruce de Ponte Liñares, alónxase
progresivamente da OU-1114, para ascender suavemente a ladeira do Monte de Congostro,
onde a traza romana coincide cun camiño tradicional que aproveitou a vía, ocupando parte
da súa plataforma que, ao longo de uns 40 metros, conserva perfectamente o ager cunha
anchura de 9-10 metros. Aquí atopáronse os miliarios deitados sobre os restos da Vía XVIII
que marcarían a milla LX desde Braga. A partir destes fitos prosegue a corredoira que ocupa
a parte superior da infraestrutura romana proxectándose case ata Congostro, acompañada
de muros lindeiros de delimitación e grandiosos carballos centenarios.
A partir do cruce de Congostro, os vestixios da Vía Nova, son practicamente inexistentes.
Así, non se pode establecer un paso axeitado para o Regato de Congostro, en parte pola
ausencia de restos estruturais e en parte pola abundante vexetación que cubre as súas
marxes. Se seguimos a curva de nivel pola que a Vía XVIII chega ao cruce de Congostro,
obsérvase do outro lado da estrada un prado cunha ampla plataforma para albergar o
trazado da Vía, pero non se conservan vestixios. O corte brusco na ausencia de vestixios
estruturais da Vía Nova, ao deixar atrás o monte de Congostro, pode establecerse pola
seguinte causa: unha longa parte dese tramo desenvólvese por monte comunal pouco
modificado, mentres que a partir do cruce de Congostro son todo parcelas que foron
intensamente reestruturadas para o cultivo de patacas e millo.
Posiblemente, a Vía Nova fose descendendo suavemente ata atravesar o regato de
Congostro, para chegar á cota da actual estrada OU-1114. Así, á altura da entrada norte de
Congostro, pódese percibir na ladeira un lixeiro aterrazamento non natural que podería estar
asociado á Vía, sendo, dese xeito, o único vestixio conservado entre as dúas entradas de
Congostro.

3

Revista Lethes, cadernos culturais do Limia nº 11 (2012/2013)
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Arriba, traza do novo tramo da vía romana. Abaixo, perfil da súa traza.

A partir da entrada norte de Congostro, ata chegar a Penelas, non se conserva ningún
vestixio da Vía Nova, que atravesa outra pequena corga, na que non se percibe en ningunha
das súas marxes ningunha alteración antrópica que puidese asociarse á infraestrutura viaria
romana. No lugar de Penelas, documéntase pala bibliografía (Alvarado Blanco, S.; Rivas
Fernández, J. C. y Vega Pato, T. (1992).- "La Vía Nova en A Limia, sus restos, trazado,
mensuración y procedimiento constructivo"4, restos de miliarios romanos que marcarían a
milla LXII e que, segundo os seus estudos, proxectan a Vía Nova paralela á actual estrada
OU-1114.
A partir de Penelas, transcorrería polo ámbito da actual estrada OU-1114, onde os lugares
da parroquia de Ordes, se asentaron nas inmediacións de calzada romana. En toda esta
4

Anexos del Bol. Auriense. 16, Ourense, 124 pps)
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zona, non se pode documentar ningún vestixio asociado á infraestrutura romana, dado que
todo o terreo foi intensamente modificado para labores agrarias e, os novos eixos de
comunicación, poden ocultar os restos arqueolóxicos da Vía Nova.
Novamente volven aparecer restos da Via XVIII na Veiga da Saínza, por debaixo de
Zapeaus, onde a calzada romana, para evitar as inundacións da Lagoa de Antela, iría
elevada sobre unha lomba de terra que sobresaía na paisaxe. Esta lomba foi documentada
polos arqueólogos que realizaron os estudos da Vía Nova na Limia (Op. Cit) e restos deste
amoroamento aínda se poden ver na Veiga da Saínza, pouco antes da Ponte Catuxa . É moi
posible que a partir de aquí e polo resto da Limia, a Vía Nova se desenvolvese toda sobre
lomba, dadas as características naturais por onde transcorría, que se atopaba dentro das
áreas asolagables da Lagoa de Antela. Neste caso, a lomba foi arrasada na antigas labores
de parcelación ou replanteo do terreo, dado que era un obstáculo para o normal
desenvolvemento das labores agrarias.

Os miliarios de O Padrón e As Cruces na actualidade, ao pé do novo tramo da Vía Nova descuberta
entre Ponte Liñares e Congostro.

O Miliario de O Padrón.
No momento do seu descubrimento atopábase deitado sobre restos da plataforma da
calzada, neste caso alterada pola reestruturación do terreo para labores agrícolas e por un
camiño tradicional.
Situábase exactamente o miliario na finca denominada O Padrón, facendo clara referencia
ao marco romano, pois o topónimo Padrón fai alusión a unha rocha, semellante ao topónimo
portugués Padrâo, que se emprega para designar aos miliarios romanos. Agochábase
debaixo do muro que delimita o camiño tradicional polo sur e debaixo dun carballo
centenario que o cubre en parte cunha das súas raíces.
Este miliario é anepígrafe, pois non se conserva no mesmo ningún campo epigráfico nin
sinais de tela tido. A pesar das súas considerables medidas, o marco non está enteiro, pois
foi cortado en oblicuo na parte superior. Mide 2'49 metros de alto, correspondéndolle á parte
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cilíndrica, que sería a visible,1'81 m, mentres que a parte que iría enterrada, moi irregular e
sen modelar, 68 cms. A anchura do miliario é bastante uniforme, aproximándose aos 50
cms.
As coordenadas UTM (ED50; fuso 29) da localización actual do Miliario de O Padrón son:
592.853
4653701

Imaxe do miliario de O Padrón no momento de ser descuberto.

O Miliario das CRUCES.
Este cipo atopábase deitado sobre os restos da plataforma da calzada, no paso que ocupa
actualmente un camiño tradicional, tamén moi preto da finca denominada O Padrón.
Situábase na marxe dereita da Vía Nova en sentido Bracara, caído sobre a plataforma da
mesma e reempregado para sinalar unha demarcación medieval.
Este miliario ten un pequeno carpo epigráfico, no que se pode ler: C B. Ademais posúe dúas
cruces gravadas que indican a divisoria da parroquia de Santa Mariña de Congostro e
Santiago de Güin, que nos indica que foi reempregado en época medieval. (...) É posible que
este miliario marcase a milla LX da Vía Nova, pero a súa superficie esta moi puída pola
constante erosión á que foi sometido.
O marco parece que está enteiro, cunhas medidas de 2'35 metros de alto; a parte cilíndrica,
que sería a visible, mide 1'72 m, mentres que a parte que iría enterrada, moi irregular e sen
modelar, mide 63 cms.
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A anchura do miliario non é uniforme en toda a súa lonxitude, pero ronda os 51 cms, coa
parte superior do mesmo moi puída e non deixando entrever se sería máis grande.
As coordenadas UTM (ED50; fuso 29) da localización actual do Miliario da Cruces son:
592.853
4653698
1.5.2.8. Incorporación de delimitacións correspondentes a planeamento sectorial.
Todos aqueles plans e proxectos de incidencia supramunicipal deben ser incorporados ao
ordenamento municipal e así acontece con dous en concreto:
•

Co Plan Sectorial Eólico de Galicia: xa que unha Área de Desenvolvemento Eólico
(ADE) denominada O Vieiro ocupa terreos situados no suroeste do termo municipal,
polo que deberán ser clasificados, á marxe das categorías que segundo a LOUG lles
correspondan como Sistema Xeral de Infraestruturas Eólicas, en tanto non se leven a
cabo os correspondentes proxectos sectoriais.

•

Coa Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) declarada mediante o Decreto
411/2009 do 12 de novembro (publicado no DOG nº:230 do martes 24 de novembro
de 2009), e a súa Zona Periférica de Protección (ZPP). Aínda que os terreos
correspondentes á ZEPA xa se atopan clasificados como Solo rústico de protección
de espazos naturais, ata o momento o planeamento non recollía a delimitación de
ambos ámbitos, aspecto que se soluciona coa presente modificación.

1.6. RAZÓNS QUE XUSTIFICAN A MODIFICACIÓN.
As principais razóns da elaboración da presente Modificación Puntual son as seguintes:
•

Búscase acadar un documento normativo claro, polo cal é preciso aclarar e incluso
incorporar certas cuestións recollidas na normativa cuxa interpretación pode chegar a
non ser precisa, e polo tanto suscitar controversias dependendo de que a
interpretación sexa unha ou outra.

•

É fundamental a corrección de pequenos erros detectados na planimetría e que
atinxen tanto á delimitación de dotacións, ou á incorporación dalgunha que carecía
de clave identificativa como ao correcto grafado das aliñacións e a súa
correspondencia coa cartografía base de maior detalle.

•

No caso dos núcleos atravesados por estradas supramunicipais os seus organismos
xestores indicaron a través dos correspondentes informes á necesidade de
adaptación á Lei 8/2013 de estradas de Galicia con requirimentos particulares en
canto a liñas de peche e límite de edificación, que han de ser incorporadas para o
seu exame e validación por parte dos titulares das vías.

•

Faise precisa a reorganización de certas dotacións que no seu emprego cotián
puxeron de manifesto que a forma de seren empregadas e as súas necesidades non
se axeitan á previsión orixinal que o plan xeral fixo delas. Isto non supón unha
diminución nin empeoramento da oferta dotacional senón unha adecuación á
realidade do seu emprego intercambiando a categorización de zonas en realidade
bastante próximas.
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•

Por outra banda, certas zonas, na maioría dos casos xa edificadas con anterioridade
á entrada en vigor do plan xeral, e adxacentes a núcleos tradicionais delimitados nos
bordos dos mesmos, quedaron localizadas en solo rústico, cando por proximidade,
desfrute de servizos urbanísticos e accesos e demais, deberían formar parte do solo
dos anteditos asentamentos. En relación co réxime xurídico establecido pola entrada
en vigor do PXOM, co conseguinte establecemento de dereitos e obrigas para os
veciños do concello, enténdese que a incorporación destes pequenos ámbitos
funcionalmente xa integrados e dependentes das poboacións ás que se pretenden
incorporar, é razoable dende o punto de vista de que para situacións moi semellantes
se dá unha mesma resposta, evitando con elo na medida do posible a discriminación
dunhas situacións con respecto a outras moi próximas.

•

Por último a necesidade de dar unha solución a dous pequenos asentamentos de tipo
industrial xurdidos á marxe do planeamento e que se atopan regulados pola DT 13ª
da LOUG para os cales se delimitan cadanseu solo urbanizable delimitado.

1.7. OBXECTIVOS E CRITERIOS QUE INFORMAN A PRESENTE MODIFICACIÓN.
Como xa se ven sinalando dende o principio do documento os OBXECTIVOS BÁSICOS da
presente M.P. son basicamente dous:
•

En primeiro lugar e con caracter xeral, mellora do vixente documento do PXOM a
través de pequenos cambios normativos e planimétricos.

•

En segundo lugar a actualización, cando menos parcial, do instrumento de
ordenación, esta mellora virá da man tanto da necesaria ordenación dos núcleos
onde se produzan cambios na clasificación do solo, seguindo as determinacións da
Lei 2/2010 no que fai ás zonas histórico-tradicionais e comúns, e polo tanto poder
aplicar directamente as determinacións sen terse que rexer por disposicións
transitorias, coa incorporación ao Catálogo de novos elementos, así como por
todas aquelas cuestións suscitadas a raíz do recollido nos diversos informes
sectoriais aos que se deberá someter a presente modificación puntual.

Paralelamente a estes obxectivos básicos tentan acadarse outros obxectivos non menos
importantes que van mellorar notablemente as condicións urbanísticas no relativo ás
reservas de solo necesarias para a implantación de dotacións e espazos libres ao servizo da
poboación:
•

Acadar un instrumento de ordenación o máis claro e eficiente posible.

•

Dar a coñecer o patrimonio cultural existente no termo municipal.

•

Contar cunhas dotacións acaídas ás necesidades que demanda a poboación do
concello e que permitan incrementar a calidade de vida e cohesión social dos
cidadáns.

•

O establecemento dun réxime urbanístico xusto e equitativo, no que tódolos
cidadáns se sintan acollidos e salvagardados, sendo esta participación da
sociedade nas normas que regulan a convivencia, a que garante un maior grao de
cumprimento e menor conflitividade.

Estes obxectivos cumpren practicamente tódalas posibilidades que a LOUG cita no seu Art.
94.1 como fundamentos para as modificacións do planeamento urbanístico.
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En resume, os obxectivos desta modificación incardínanse na mellora da calidade de vida da
poboación de Rairiz de Veiga, obxectivo básico do planeamento urbanístico.
1.8. AS ESIXENCIAS DA LEXISLACION URBANISTICA PARA A MODIFICACIÓN DO
PLANEAMENTO.
1.8.1. AS ESIXENCIAS DA LOUG. MODIFICACIÓN DOS PLANS EN SOLO RÚSTICO.
A LOUG establece unha serie de condicións que deberán cumprir as modificacións do
planeamento para poder levarse a cabo, recollidas no seu Art. 94. Para o caso concreto que
nos ocupa, ao tratarse de dunha modificación do planeamento que tamén implica
modificacións do solo rústico vixente, ademais deste artigo haberá que xustificar o artigo 95.
1.8.1.1. XUSTIFICACIÓN DO ARTIGO 94 DA LOUG.
A concordancia de razóns xustificativas para a conveniencia e realización da M.P. é,
practicamente total respecto das que se establecen no Art. 94.1 da LOUG:
• Mellora da ordenación urbanística vixente.
• Mellora da redacción da normativa urbanística co gallo de aclarar e clarificar certos
aspectos que poden orixinar interpretacións erróneas, así como incorporar certos
usos habituais pero que actualmente se teñen que deducir ou asimilar a outros
semellantes.
• Mellora da articulación das dotacións municipais co obxectivo de prestar un servizo
público coherente e acaído.
• Maior protección do patrimonio cultural existente no termo municipal.
• Incorporación de dotacións xa existentes aínda que non contempladas.
• Outros fins públicos.
Esta concordancia pode dar unha idea da importancia desta actuación, que redundará en
beneficio público, pois contempla todos aqueles fundamentos que o lexislador ten
interpretado como razóns xustificadas para a modificación do planeamento, podendo engadir
neste caso outras razóns non contempladas, como xa se ten apuntado denantes.
Outras condicións necesarias son as especificadas no Art. 94.2, no que se cita a
imposibilidade de levar adiante a MP1 se o planeamento estivese en revisión ou se tivera
acadada a súa aprobación inicial. Non é este o caso, pois o P.X.O.M. está aprobado
definitivamente e en vigor.
O Art. 94.3 refírese aos casos nos que se vaia a incrementar a intensidade de uso, pero
tampouco é este o caso, xa que os cambios na clasificación do solo o son na mesma medida
de intensidade que o das zonas xa delimitadas. No caso dos dous urbanizables delimitados
ao abeiro da DT 13ª da LOUG permítese expresamente a posibilidade de non levar a cabo
nalgúns casos reservas dotacionais, como se fai neste caso no que os ámbitos son moi
pequenos e atópanse moi consolidados pola edificación.
Segundo o Art. 94.4 establécense condicións especiais no caso de afectar as zonas verdes
ou espazos libres públicos, dado que si se afecta a certas zonas verdes que mudan a súa
localización e ao aliñamento nun núcleo rural (o cal defina o límite entre o espazo público e o
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privado) o documento deberá someterse ao preceptivo informe da Comisión Superior de
Urbanismo antes da súa aprobación definitiva.
1.8.1.2. XUSTIFICACIÓN DO ARTIGO 95 DA LOUG.
Este artigo refírese á modificación dos plans en solo rústico. O seu primeiro apartado 95.1,
refírese á conversión do solo rústico en solo urbano, mais este non é o caso.
No apartado 95.2 condiciónase o cambio de clasificación do solo rústico en urbanizable á
perda dos valores rurais, tradicionais, paisaxísticos, etnográficos, culturais e, en xeral, ás
razóns determinantes da súa inclusión no solo rústico. No caso da delimitación de dous
solos urbanizables ao abeiro da DT 13 ª da LOUG, é evidente que os terreos ao estar
edificados na súa maior parte non conservan ningún valor que sexa merecente de especial
protección.
O punto 95.3 fai referencia a imposibilidade de reclasificar como solo urbanizable o solo
rústico que sufrise os efectos dun incendio forestal logo da entrada en vigor da LOUG. Non
se ten constancia de que nos ámbitos onde se delimitan os pequenos solos urbanizables
sufrisen os efectos de incendios, algo que ao estar xa case totalmente edificados sería moi
evidente.
No último apartado deste artigo outorga a competencia para a aprobación definitiva das
modificacións puntuais deste tipo ao Consello da Xunta de Galicia, logo do informe favorable
da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, nun prazo de seis meses, polo cal, e debido
a que os terreos de partida nos casos de cambio de clasificación de solo se corresponden
con solo rústico especialmente protexido na súa maioría, será precisa a aprobación definitiva
por parte do Consello da Xunta de Galicia logo do informe favorable da Comisión Superior
de Urbanismo de Galicia, tendo o prazo que se sinala neste artigo 95.4 da LOUG para elo,
sendo o silencio, caso de non mediar resolución expresa tras ese período, causa da
denegación da aprobación da modificación.
1.9. XUSTIFICACIÓN DA MP 1 DO PXOM DE RAIRIZ CON RESPECTO A DISTINTAS LEIS
SECTORIAIS.
1.9.1.1. XUSTIFICACIÓN DA LEI 3/2008 DO 23 DE MAIO DE ORDENACIÓN DA MINARÍA
DE GALICIA.
Aínda que a priori os ámbitos da Modificación Puntual nº:1 non parece que podan colidir con
dereitos mineiros outorgados ou concedidos, fíxose a solicitude de datos do Rexistro Mineiro
de Galicia ante a consellaría competente en materia de minas tal como se recolle no artigo
14.1 da antedita lei, non tendo contestación no momento de redacción do presente
documento.
1.9.1.2. XUSTIFICACIÓN DA LEI 13/2010 DO 17 DE DECEMBRO, DO COMERCIO
INTERIOR DE GALICIA.
Co obxectivo de xustificar o artigo 27 da lei 13/2010 de 17 de decembro do comercio interior
de Galicia ponse de manifesto que a actual modificación puntual non supón cambios en
ningún ámbito de solo urbano ou urbanizable, estando por outra parte garantida a
accesibilidade de toda a poboación a unha oferta comercial suficiente e protección do medio
ambiente a través da posibilidade de implantación de actividades comerciais non xeradoras
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de impactos dentro dos núcleos rurais, tal e como se pode comprobar na relación de usos
admisibles que figura no correspondente apartado da normativa urbanística.
1.9.1.3. XUSTIFICACIÓN DA LEI 37/2003 DO 17 DE NOVEMBRO, DO RUÍDO.
A finalidade da redacción da presente modificación puntual nº:1 do PXOM de Rairiz de Veiga
é, entre outras cuestións, á de incluír pequenas zonas xa edificadas no contorno dun
reducido número de entidades de poboación, moitas delas xa construídas con anterioridade
á aprobación definitiva do plan xeral e que no seu momento por diversas cuestións non
puideron incluírse. Por elo a incidencia sobre a xeración de maior contaminación acústica vai
ser practicamente nula en relación coa actualidade, pois como se acaba de indicar a maioría
desas zonas, cunha poboación reducida e non atravesadas por eixes de comunicación de
alta densidade de tráfico, xa contan con edificación a día de hoxe. Os outros cambios
recollidos na modificación dado que se trata de cuestións documentais ou de pequenos
axustes tampouco se espera que teñan incidencia algunha na xeración de ruído.
1.9.1.4. XUSTIFICACIÓN
TELECOMUNICACIÓNS.

DA

LEI

32/2003

DO

3

DE

NOVEMBRO,

XERAL

DE

A modificación puntual nº:1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Rairiz de
Veiga (Ourense) non altera o disposto polo plan xeral vixente en materia de
telecomunicacións. Con todo solicitarase o preceptivo informe sinalado no artigo 26.2 da
antedita lei, e incorporaranse as necesidades de redes públicas de comunicacións
electrónicas que eventualmente poda conter o devandito informe da Administración Xeral do
Estado.
1.9.1.5. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE HABITABILIDADE DE
VIVENDAS DE GALICIA (NHV-2010).
Unha das cuestións que recolle a presente modificación puntual é a actualización das citas
na normativa urbanística onde antes se recollían os preceptos da Normas do Hábitat Galego
(NHG), que agora pasan a ser substituídas con caracter xeral polas determinacións que se
establecen nas Normas de Habitabilidade de Vivendas (NHV-2010).
1.9.1.6. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN EN MATERIA DE
BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS E URBANÍSTICAS.
A presente modificación puntual do Plan Xeral do concello de Rairiz de Veiga non altera o
disposto nel nas cuestións relativas ao cumprimento da lexislación en materia de barreiras
arquitectónicas e urbanísticas agás na determinación xeral, por outra parte xa obrigada, de
que se han de aplicar todos aqueles instrumentos lexislativos sempre segundo o criterio de
manter o disposto daqueles que se citen na normativa, na súa totalidade ou cando menos
nas partes non derrogadas, e en caso contrario, as das novas figuras que os substitúan,
completen ou actualicen.
1.9.1.7. XUSTIFICACIÓN DA LEI 10/2008 DE 3 DE NOVEMBRO DE RESIDUOS DE
GALICIA.
Dado que a presente modificación puntual só afecta a pequenas zonas adxacentes a un
número reducido de núcleos rurais, e que o Plan de Residuos de Galicia non dispón en
principio nada particular para estas zonas concretas, estímase que non se variarán as
condicións vixentes de recollida e valorización de residuos, e que se o fan será seguindo as
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melloras que de podan facer no ámbito municipal seguindo as directrices recollidas no
antedito plan autonómico.
1.9.1.8. XUSTIFICACIÓN DE CUMPRIMENTO DO DECRETO 37/2014 POLO QUE SE
APROBA O PLAN DIRECTOR DA REDE NATURA.
O decreto 37/2014 de 27 de marzo declara as zonas de especial conservación dos lugares
de importancia comunitaria de Galicia e aproba o Plan Director da Rede Natura en Galicia.
No concello de Rairiz de Veiga o antedito plan director é de aplicación aos terreos dentro do
termo municipal correspondentes á Zona de Especial protección de Aves da Limia e ao LIC
da veiga de Ponteliñares.
Dado que o plan director ten o rango de plan de ordenación dos recursos naturais (PORN) e
a súa incidencia é supramunicial, será a súa normativa, e así se recolle na do PXOM a
través da MP1, a que regule os usos dentro das zonas anteriormente sinaladas e que no
caso deste concello están categorizadas como Zona 2.
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2. MEMORIA DE ORDENACIÓN
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2.1. ORDENACIÓN MODIFICADA. PROPOSTA DE PLANEAMENTO.
Tal e como se ven de comentar a modificación proposta abrangue principalmente a unha
serie de núcleos onde se levan a cabo diversos cambios que se poderían agrupar nos
seguintes apartados: ampliación das delimitacións de núcleo rural ou zona de expansión,
delimitación de dous solos urbanizables delimitados industriais en atención ao disposto na
D.T. 13ª da LOUG, cambios nas dotacións e modificacións localizadas de aliñacións. Por
outra parte tamén se propoñen pequenos cambios normativos así como a inclusión tanto de
importantes elementos patrimoniais como delimitacións de ordenamento supramunicipal. En
calquera caso nas zonas onde se amplían os núcleos existentes ou nas zonas destes
núcleos xa clasificadas onde se varía a súa ordenanza aplicable a respecto do PXOM
vixente, mantéñense os parámetros edificatorios das ordenanzas existentes no PXOM
vixente, tanto nas zonas tradicionais, como nas novas zonas comúns (nas que serán de
aplicación os parámetros de ordenación das áreas de expansión do PXOM vixente), por
tanto esta aplicación directa non comporta cambios na normativa, aínda que a estas
ordenanzas vixentes lles serán aplicables as disposicións transitorias que a LOUG establece
para estes casos.
Os datos xerais da proposta xa citados con anterioridade serían os seguintes:
•

A parte do solo rústico correspondente, existen modificacións nos seguintes núcleos:
Azoreiros (NR-07), Barracel (NR-08), Guillamil (NR-10), Lampaza (NR-20), Forxás
(NR-24), Ordes-Peaguda-A Rañoá (NR.25), Rairiz de Veiga (NR-34), Santa Baia
(NR-35), A Saínza (NR-35), Sabariz-A Pereira (NR-36) e A Pereira (NR-36).
Cambios
ordenación
Azoreiros (NR-07)

X

Barracel (NR-08)

X

Guillamil (NR-10)

X

Lampaza (NR-20)

X

Forxás (NR-24)
Ordes-Peaguda-A Rañoá (NR-25)

X

na

Cambios
dotacionais.

Cambios
aliñacións.

en

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Rairiz de Veiga (NR-34)
Santa Baia (NR-35)

X

A Saínza (NR-35)

X

Sabariz-A Pereira (NR-36)

X

A Pereira (NR-36)

X
X

•

Amplíase o solo de núcleo rural en 5.368 m².

•

Amplíase o solo correspondente ás actuais áreas de expansión en 67.745 m².

•

Increméntase o solo urbanizable industrial en 12.860 m² correspondentes a dous
ámbitos delimitados ao abeiro da D.T. 13ª da LOUG.

•

O total do solo que se modifica é de 85.973 m², coa correspondente redución do solo
rústico, que se ve afectado en maior medida no de protección de cultivos e xa menos
no de espazos naturais, forestal, infraestruturas e augas.
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•

No que se refire ás dotacións increméntanse as do plan en vigor en 2.142 m² nos
equipamentos e en 211 m² os espazos libres. Os equipamentos de sistema xeral non
se reducen xa que tras a adecuación ao parcelario dos cambios que se propoñen e o
intercambio nos da Saínza a superficie total medra en 93 m².

•

No que se refire ás aliñacións estas se levan a cabo para corrixir pequenos erros
detectados na documentación, pola variación dos límites de espazos libres e
equipamentos ou para incluír viario anteriormente non considerado.

2.1.1. OS CAMBIOS NA DELIMITACIÓN DO SOLO. CÁLCULOS DE CONSOLIDACIÓN NAS
ZONAS MODIFICADAS.
Os núcleos nos que se cambia a clasificación do solo son nove: Azoreiros, Ordes-PeagudaA Rañoá e Guillamil onde o que se incrementa é o núcleo e Lampaza, Barracel, Rairiz de
Veiga, Sabariz, Santa Baia e A Saínza onde o que medra é a zona que orixinariamente se
correspondía coa área de expansión, segundo as versións da LOUG anteriores á Lei 2/2010
do 25 de marzo. A continuación desenvolverase a xustificación individualizada para as zonas
modificadas en cada un dos asentamentos antes citados. No que se refire ao cálculo de
consolidación das áreas consideradas, empregouse o método numérico da instrución 4/2011
do 12 de abril, sobre a metodoloxía de cálculo do grao de consolidación edificatoria na
delimitación do solo de núcleo rural, ao abeiro do disposto na Lei 2/2010, do 25 de marzo, de
medidas urxentes de modificación de lei 9/2002 do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, dado que o parcelario catastral nos
núcleos do concello non permite facer unha análise detallada acaída pola falta de moito
parcelario xa que o catastro atópase en revisión, no que atinxe as ampliacións das zonas
actualmente clasificadas como áreas de expansión empregouse o método gráfico incluído na
antedita instrución, cuxas imaxes e datos se aportan.
2.1.1.1. Azoreiros (NR-07).
Neste núcleo a ampliación só lle afecta á zona de núcleo tradicional, a cal na súa
totalidade se converte en núcleo histórico-tradicional ao manterse as condicións de
consolidación superior ao 50 % tal e como se recolle no artigo 13 da LOUG. O resto do
núcleo mantense sen cambios, rexéndose polas disposicións transitorias de Lei 2/2010.
Cálculo da consolidación:
Superficie do núcleo: 34.552,24 m².
Parcela mínima: 300 m².
Número de edificacións computables segundo a instrución 4/2011 (neste caso son as
parcelas edificadas): 44 das que 43 se corresponden a construcións e unha cun
equipamento.
METODO NÚMERICO OU DE CÁLCULO SIMPLIFICADO

nº de pacelas edificables:

Nº= 34.552,24/300=

superficie bruta do ámbito
superficie de parcela mínima edificable

Grao de consolidación:(%) 1,75x Número de parcelas edificadas
número de parcelas edificables

115,17 Grao de consolidación(%)= 1,75x 44/ 115,17 x100 = 66,85 %

Cumpríndose polo tanto que é superior ao 50 %.
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A ordenación do núcleo sería a da seguinte imaxe, manténdose a zona de expansión como
ata o de agora e adaptándose o núcleo tradicional a histórico-tradicional:

2.1.1.2. Guillamil (NR-10).
Ao igual que no caso anterior a ampliación só lle afecta á zona de núcleo tradicional, a cal
na súa totalidade se converte en núcleo histórico-tradicional ao manterse as condicións
de consolidación superior ao 50 % tal e como se recolle no artigo 13 da LOUG. O resto do
núcleo mantense sen cambios, rexéndose polas disposicións transitorias de Lei 2/2010.
Cálculo da consolidación:
Superficie do núcleo: 49.194,41 m².
Parcela mínima: 300 m².
Número de edificacións computables segundo a instrución 4/2011 (neste caso son as
parcelas edificadas): 63 correspondentes a construcións e 2 a equipamentos = 65.
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METODO NÚMERICO OU DE CÁLCULO SIMPLIFICADO

nº de pacelas edificables:

superficie bruta do ámbito
superficie de parcela mínima edificable

Grao de consolidación:(%) 1,75x Número de parcelas edificadas
número de parcelas edificables

x100

Nº= 49.194,41/300= 163,98 Grao de consolidación(%)= 1,75x 65/ 163,98 x100 = 69,36 %.
Cumpríndose polo tanto que é superior ao 50 %.
A ordenación do núcleo sería a da seguinte imaxe, manténdose a zona de expansión como
ata o de agora e adaptándose o núcleo tradicional a histórico-tradicional:
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2.1.1.3. Ordes-Peaguda-A Rañoá (NR-25).
Como nos dous casos anteriores a modificación só lle afecta á zona de núcleo tradicional,
a cal se lle incrementa moi levemente a súa superficie co fin de incluír a ampliación do
cemiterio parroquial, a cal na súa totalidade se converte en núcleo históricotradicional ao manterse as condicións de consolidación superior ao 50 % tal e como se
recolle no artigo 13 da LOUG. O resto do núcleo mantense sen cambios, rexéndose polas
disposicións transitorias de Lei 2/2010.
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Cálculo da consolidación:
Superficie do núcleo: 143.051,12 m².
Parcela mínima: 300 m².
Número de edificacións computables segundo a instrución 4/2011 (neste caso son as
parcelas edificadas): das cales 157 se corresponderían con construcións e 2 con
equipamentos = 159.
METODO NÚMERICO OU DE CÁLCULO SIMPLIFICADO

nº de pacelas edificables:

superficie bruta do ámbito
superficie de parcela mínima edificable

Grao de consolidación:(%) 1,75x Número de parcelas edificadas
número de parcelas edificables

x100

Nº= 143.051,12/300= 476,83 Grao de consolidación(%)= 1,75x 159/ 476,83 x100 = 58,35 %.
Cumpríndose polo tanto que é superior ao 50 %.
A ordenación do núcleo sería a da seguinte imaxe, manténdose a zona de expansión como
ata o de agora e adaptándose o núcleo tradicional a histórico-tradicional:
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2.1.1.4. Lampaza (NR-20).
No caso de Lampaza as modificacións de ampliación de solo edificable só lle afectan á zona
que figura no documento como área de expansión, polo que neste caso procédese a realizar
o cálculo polo método gráfico, cuxos datos son os seguintes, en tanto que a zona núcleo,
como non varía enténdese que mantén a súa consolidación e seguirá a rexerse polas
disposicións transitorias da Lei 2/2010:
Superficie considerada (toda a zona común): 40.748,67 m²
Parcela mínima: 600 m².
Fronte de parcela: 15 m.
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Número de parcelas edificadas (E): 15
Número de parcelas vacantes (V): 14
Grado de consolidación (%)= (E/E+V)x100.
G= (15/15+14)x100= 51,72 % polo tanto superior ao mínimo dun terzo que esixe o
artigo 13 da lei 2/2010.

A ordenación do núcleo sería a da seguinte imaxe, manténdose o núcleo tradicional actual e
adaptándose toda a área de expansión a núcleo común:
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2.1.1.5. Barracel (NR-08).
No caso de Barracel as modificacións de ampliación, e modificación de solo edificable só lle
afectan á zona que figura no documento como área de expansión, polo que neste caso
procédese a realizar o cálculo polo método gráfico, cuxos datos son os seguintes, en tanto
que a zona núcleo, como non varía enténdese que mantén a súa consolidación e seguirá a
rexerse polas disposicións transitorias da Lei 2/2010:
Superficie considerada (toda a zona común): 13.420,50 m²
Parcela mínima: 600 m².
Fronte de parcela: 15 m.
Número de parcelas edificadas (E): 3
Número de parcelas vacantes (V): 3
Grado de consolidación (%)= (E/E+V)x100.
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G= (3/3+3)x100= 50 % polo tanto superior ao mínimo dun terzo que esixe o artigo 13 da
lei 2/2010.

A ordenación do núcleo sería a da seguinte imaxe, manténdose o núcleo tradicional actual e
adaptándose toda a área de expansión a núcleo común:
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2.1.1.6. Rairiz de Veiga (NR-34).
Tamén no caso de Rairiz de Veiga as modificacións de ampliación, e modificación de solo
edificable só lle afectan á zona que figura no documento como área de expansión, polo que
neste caso procédese a realizar o cálculo polo método gráfico, cuxos datos son os
seguintes, en tanto que a zona núcleo, como non varía enténdese que mantén a súa
consolidación e seguirá a rexerse polas disposicións transitorias da Lei 2/2010:
Superficie considerada (toda a zona común): 173,290 m²
Parcela mínima: 600 m².
Fronte de parcela: 15 m.
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Número de parcelas edificadas (E): 34
Número de parcelas vacantes (V): 65
Grado de consolidación (%)= (E/E+V)x100.
G= (34/34+65)x100= 34,34 % polo tanto superior ao mínimo dun terzo que esixe o
artigo 13 da lei 2/2010.

A ordenación do núcleo sería a da seguinte imaxe, manténdose o núcleo tradicional actual e
adaptándose toda a área de expansión a núcleo común:
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2.1.1.7. Sabariz-A Pereira (NR-36).
Tamén no caso de Sabariz as modificacións de ampliación de solo edificable só lle afectan á
zona que figura no documento como área de expansión, polo que tal e como no anterior
procédese a realizar o cálculo polo método gráfico, cuxos datos son os seguintes, en tanto
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que a zona núcleo, como non varía enténdese que mantén a súa consolidación e seguirá a
rexerse polas disposicións transitorias da Lei 2/2010:
Superficie considerada (toda a zona común): 50.972,08 m².
Parcela mínima: 600 m².
Fronte de parcela: 15 m.
Número de parcelas edificadas (E): 18
Número de parcelas vacantes (V): 13
Grado de consolidación (%)= (E/E+V)x100.
G= (18/18+13)x100= 58,06 % polo tanto superior ao mínimo dun terzo que esixe o
artigo 13 da lei 2/2010.

A ordenación do núcleo sería a da seguinte imaxe, manténdose o núcleo tradicional actual e
adaptándose toda a área de expansión a núcleo común:
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2.1.1.8. Santa Baia (NR-35).
Neste caso a modificación proposta é tan reducida respecto do tamaño total do núcleo que
só se adapta este ámbito e sobre el exclusivamente se calcula polo método gráfico a
consolidación, quedando o resto do solo, tanto de núcleo tradicional como o que fora
clasificado como expansión de núcleo (agás a outra modificación en A Saínza) rexido polas
disposicións transitorias da lei 2/2010:
Superficie considerada (Só o ámbito concreto): 4.088,35 m².
Parcela mínima: 600 m².
Fronte de parcela: 15 m.
Número de parcelas edificadas (E): 1
Número de parcelas vacantes (V): 2
Grado de consolidación (%)= (E/E+V)x100.
G= (1/1+2)x100= 33,33 % polo tanto cumpre co mínimo dun terzo que esixe o artigo 13
da lei 2/2010.
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A ordenación do núcleo sería a da seguinte imaxe, manténdose o núcleo tradicional e toda a
zona que foi delimitada como área de expansión actual (agás a outra modificación en A
Saínza) e adaptándose só a parte que se inclúe a núcleo común:
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2.1.1.9. A Saínza (NR-35).
Tal como acontecía no caso anterior a modificación proposta é tan reducida respecto do
tamaño total do núcleo que só se adapta este ámbito e sobre el exclusivamente se calcula
polo método gráfico a consolidación, quedando o resto do solo, tanto de núcleo tradicional
como o que fora delimitado como expansión de núcleo (agás a outra modificación en Santa
Baia) rexido polas disposicións transitorias da lei 2/2010:
Superficie considerada (Só o ámbito concreto): 14.403,76 m².
Parcela mínima: 600 m².
Fronte de parcela: 15 m.
Número de parcelas edificadas (E): 4
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Número de parcelas vacantes (V): 4
Grado de consolidación (%)= (E/E+V)x100.
G= (4/4+4)x100= 50 % polo tanto superior ao mínimo dun terzo que esixe o artigo 13 da
lei 2/2010.

A ordenación do núcleo sería a da seguinte imaxe, manténdose o núcleo tradicional e toda a
zona que foi delimitada como área de expansión actual (agás a outra modificación en Santa
Baia) e adaptándose só a parte que se inclúe a núcleo común:
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2.1.2. CADRO RESUME DOS DATOS DOS NÚCLEOS MODIFICADOS.
Na seguinte táboa pódese observar a distribución do solo segundo a clasificación nos
núcleos modificados e a variación con respecto ao PXOM vixente.
PXOM
Núcleo
tradicional
Azoreiros (NR-07)
Barracel (NR-08)
Guillamil (NR-10)
Lampaza (NR-20)
Ordes-Peaguda-A
Rañoá (NR-25)
Rairiz de Veiga
(NR-34)
Sabariz-A Pereira (NR36)
Santa Baia (NR-35)
A Saínza (NR-35)

31.070,87
30.010,51
47.837,47
65.452,95

Área de
expansión
12.175,35
4275,07
13.655,15
23.901,89

MP1
Núcleo
Superficie
Núcleo
Área de
Núcleo
histórico
total do
tradicional expansión
común.
tradicional
núcleo
43.246,22
0 12.175,35 34.552,24
0
34.285,58 30.010,51
0
0 13420,50
61.492,62
0 13.655,15 49.194,41
0
89.354,24 65.452,95
0
0 40.748,67

142.539,57

44130,75 186.670,32

0

94.071,49

169.560,1 263.631,59

94.071,49

0

0 173.290,64

49.723,13

31.432,48

49.723,13

0

0 50.972,08

81.155,61

44.130,75 143.051,12

250.464,28 257.973,05 508.437,33 250.464,28 257.973,05

0

Superficie
total do
núcleo
46.727,59
43.431,01
62.849,55
106.201,62
187181.87
267.362,13

100.695,21
4088.35
0 14.403,76 526.929,44
0
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2.1.3. DELIMITACIÓN DE DOUS SOLOS URBANIZABLES DELIMITADOS AO ABEIRO DA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13ª DA LOUG.
En virtude do disposto no apartado 1 da Disposición Transitoria 13ª da LOUG:
“1. Os asentamentos xurdidos á marxe do planeamento urbanístico antes da entrada en
vigor da Lei 9/2002, que non estean integrados na malla urbana, nin que reúnan as
características propias dun núcleo rural, clasificaranse como solo urbanizable, (...)”
En atención ao anterior procédese a delimitación de dous pequenos solos urbanizables un
deles na zona denominada O Cruce ao norte da capital municipal e na beira das estradas
OU-1115 provincial e OU-531 autonómica da Rede Primaria Básica, así como outro ao oeste
do núcleo de Rosén e en contacto coa estrada provincial OU-1115.
As características dos anteditos ámbitos e o cumprimento dos requirimentos da DT 13ª da
LOUG xustifícanse a continuación:
2.1.3.1. Solo urbanizable delimitado industrial en O Cruce (UDI-2).

Este ámbito atópase situado ao norte da capital municipal no punto de cruce da estrada de
titularidade autonómica pertencente á Rede Primaria Básica OU-531 que atravesa o termo
municipal en sentido leste–oeste, coa estrada provincial OU-1115 que o fai de norte a sur.
Os terreos atópanse clasificados no PXOM vixente como solo rústico de protección ordinaria,
carecendo de calquera valor produtivo e ocupados na súa maior parte por edificacións de
tipo industrial. A superficie total delimitada é de 6.917 m².
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O ámbito non se atopa conectado a redes de abastecemento ou saneamento municipais ou
veciñais polo que ata o momento está a resolver estas cuestións polos seus propios medios.
No que respecta a auga, conectarase ao depósito municipal que se atopa a uns 700 m cara
ao leste e que dá servizo á capital municipal e outros núcleos de poboación. No que atinxe
ao saneamento está prevista no plan xeral a extensión da rede municipal que remata na
EDAR e que actualmente chega a Rairiz de Veiga, ata Sabariz, pasando por diante do
ámbito co cal é factible a conexión do mesmo aos servizos municipais. O plan parcial que
desenvolva o ámbito deberá xustificar a dispoñibilidade dun volume de auga igual aos
12.000 m³/ha ano o que supón uns 22,74 m³/ día e a dispoñibilidade dunha capacidade de
tratamento de efluentes semellante. No que respecta á enerxía eléctrica a escasos metros
do solo urbanizable proposto prodúcese o cruzamento de dúas liñas de media tensión polo
que o servizo co que actualmente conta ten a posibilidade de ser reforzado. Deberá dotarse
o contorno do ámbito dun sistema de alumeado acaído.
No que respecta á ordenación proposta o ámbito, unha vez feitas as oportunas cesións de
viario estaría formado por dúas parcelas, a maior que englobaría as edificacións existentes
tería unha superficie de 5.934 m², e a menor considerada vacante acadaría os 807 m². A
consolidación edificatoria é polo tanto cando menos do 50%.
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No que respecta ao cumprimento dos requisitos establecidos na DT 13ª:
Requisitos da DT 13ª da LOUG.

Proposta da MP1.

1.a O ámbito do sector deberá estar ocupado pola
edificación, cando menos, nun 50% dos espazos aptos
para a mesma, segundo a ordenación que o plan
estableza.

O ámbito atópase ocupado pola edificación en máis
dun 50 %, a ordenación considera dúas parcelas
posibles, sendo a que engloba a edificación maior que
a vacante polo gran número de edificacións existentes.

1.b En ningún caso poderá afectar a terreos que deban
incluírse en solo rústico de protección de costas, de
augas, ou de espazos naturais, segundo a presente lei,
agás cando quede acreditada a vinculación directa da
actividade coa ubicación. Neste caso será necesario
obter o informe previo da Comisión Superior de
Urbanismo de Galicia. E someterase á aprobación
definitiva do Consello da Xunta de Galicia.

Os terreos atópanse clasificados dentro do vixente plan
xeral como solo rústico de protección ordinaria.

1.c O plan poderá reducir ou eliminar xustificadamente
as reservas de solo para dotacións públicas e, no seu
caso, para vivendas suxeitas a algún réxime de
protección pública establecidas pola presente lei.

Considérase acaído a non realización de reserva para
dotacións públicas dada a reducida superficie do
presente ámbito, que por outra parte xa se atopa
ocupado por edificación en boa parte da súa superficie.
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Requisitos da DT 13ª da LOUG.

Proposta da MP1.

1.d O plan conterá, en todo caso, o trazado e as
características da rede de comunicacións propias do
sector e do seu enlace co sistema xeral de
comunicacións previsto no plan xeral de ordenación
municipal, co sinalamento de aliñacións e rasantes, así
como as características e o trazado das redes de
abastecemento de auga e de alcantarillados, enerxía
eléctrica e iluminación pública, e de aqueles outros
servizos que no seu caso, prevexa o plan.

Con anterioridade sinalouse a xustificación destas
cuestións.

1.e O plan preverá, ao mesmo tempo, as medidas
necesarias para garantir o estrito cumprimento do
Decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo que se regula a
avaliación de incidencia ambiental e de aquela outra
normativa sectorial en materia de medio ambiente.

Na ficha do ámbito se sinala a esixencia de que o
desenvolvemento do mesmo garanta o estrito
cumprimento do Decreto 133/2008 así coma de
calquera outra normativa sectorial en materia de medio
ambiente que lle sexa de aplicación.

1.f O aproveitamento urbanístico das persoas
propietarias será o correspondente ao 90% do
aproveitamento tipo.

Este particular queda recollido na ficha do ámbito como
obriga para o momento no que se vaia acometer o
desenvolvemento do mesmo.

1.g A administración actuante non terá que contribuír
aos custes de urbanización dos terreos nos que, no
seu caso, se sitúe o antedito aproveitamento, que
deberán ser asumidos polas persoas propietarias.

Este particular queda recollido na ficha do ámbito como
obriga para o momento no que se vaia acometer o
desenvolvemento do mesmo.

A ficha do ámbito recollese no apartado 3.1.2.15 da presente MP.
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2.1.3.2. Solo urbanizable delimitado industrial en Rosén (UDI-3).

Este ámbito atópase situado ao oeste do núcleo de Rosén e limitando coa estrada provincial
OU-1115 que discorre de norte a sur polo termo municipal entre Barracel e Santa Baia. Os
terreos atópanse clasificados no PXOM vixente como solo rústico de protección de cultivos e
en menor medida de rústico forestal e infraestruturas, dentro dos 100 m de policía de augas
pero fóra do solo rústico de protección de augas dun pequeno regato que se atopa entre o
ámbito e o núcleo de Rosén. carecendo de calquera valor produtivo e ocupados na súa
maior parte por edificacións de tipo industrial. A superficie total delimitada é de 5.942 m².
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O ámbito non se atopa conectado a redes de abastecemento ou saneamento municipais ou
veciñais polo que ata o momento está a resolver estas cuestións polos seus propios medios.
No que respecta a auga, conectarase á rede existente en Rosén. No que atinxe ao
saneamento deberase executar unha instalación de tratamento en substitución do emisario
existente no río (Datos EIEL 2005) que sirva tanto para o núcleo de Rosén como para o
ámbito. O plan parcial que desenvolva o ámbito deberá xustificar a dispoñibilidade dun
volume de auga igual aos 12.000 m³/ha ano o que supón uns 19,53 m³/ día e a
dispoñibilidade dunha capacidade de tratamento de efluentes semellante, a este último
sumaráselle a demanda do núcleo. No que respecta á enerxía eléctrica, a escasos metros
do solo urbanizable proposto discorre unha liña de media tensión e existe un transformador
aéreo, polo que o servizo co que actualmente conta ten a posibilidade de ser reforzado se
fose preciso. Deberá dotarse o contorno do ámbito dun sistema de alumeado acaído.
No que respecta á ordenación proposta o ámbito, unha vez feitas as oportunas cesións de
viario estaría formado por dúas parcelas, a maior que englobaría as edificacións existentes
tería unha superficie de 5.934 m², e a menor considerada vacante acadaría os 807 m². A
consolidación edificatoria é polo tanto cando menos do 50%.
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No que respecta ao cumprimento dos requisitos establecidos na DT 13ª:
Requisitos da DT 13ª da LOUG.

Proposta da MP1.

1.a O ámbito do sector deberá estar ocupado pola
edificación, cando menos, nun 50% dos espazos aptos
para a mesma, segundo a ordenación que o plan
estableza.

O ámbito atópase ocupado pola edificación en máis
dun 50 %, a ordenación considera dúas parcelas
posibles, sendo a que engloba a edificación maior que
a vacante polo gran número de edificacións existentes.

1.b En ningún caso poderá afectar a terreos que deban
incluírse en solo rústico de protección de costas, de
augas, ou de espazos naturais, segundo a presente lei,
agás cando quede acreditada a vinculación directa da
actividade coa ubicación. Neste caso será necesario
obter o informe previo da Comisión Superior de
Urbanismo de Galicia. E someterase á aprobación
definitiva do Consello da Xunta de Galicia.

Os terreos atópanse clasificados en diversas
categorías de solo rústico pero o feito de que
presenten unha alta ocupación pola edificación dende
hai moito tempo así como de material do producido nas
instalacións que se almacena ao aire libre fan que os
terreos non presenten capacidades produtivas que se
deban de protexer.

1.c O plan poderá reducir ou eliminar xustificadamente
as reservas de solo para dotacións públicas e, no seu
caso, para vivendas suxeitas a algún réxime de
protección pública establecidas pola presente lei.

Considérase acaído a non realización de reserva para
dotacións públicas dada a reducida superficie do
presente ámbito, que por outra parte xa se atopa
ocupado por edificación en boa parte da súa superficie.
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Requisitos da DT 13ª da LOUG.

Proposta da MP1.

1.d O plan conterá, en todo caso, o trazado e as
características da rede de comunicacións propias do
sector e do seu enlace co sistema xeral de
comunicacións previsto no plan xeral de ordenación
municipal, co sinalamento de aliñacións e rasantes, así
como as características e o trazado das redes de
abastecemento de auga e de alcantarillados, enerxía
eléctrica e iluminación pública, e de aqueles outros
servizos que no seu caso, prevexa o plan.

Con anterioridade sinalouse a xustificación destas
cuestións.

1.e O plan preverá, ao mesmo tempo, as medidas
necesarias para garantir o estrito cumprimento do
Decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo que se regula a
avaliación de incidencia ambiental e de aquela outra
normativa sectorial en materia de medio ambiente.

Na ficha do ámbito se sinala a esixencia de que o
desenvolvemento do mesmo garanta o estrito
cumprimento do Decreto 133/2008 así coma de
calquera outra normativa sectorial en materia de medio
ambiente que lle sexa de aplicación.

1.f O aproveitamento urbanístico das persoas
propietarias será o correspondente ao 90% do
aproveitamento tipo.

Este particular queda recollido na ficha do ámbito como
obriga para o momento no que se vaia acometer o
desenvolvemento do mesmo.

1.g A administración actuante non terá que contribuír
aos custes de urbanización dos terreos nos que, no
seu caso, se sitúe o antedito aproveitamento, que
deberán ser asumidos polas persoas propietarias.

Este particular queda recollido na ficha do ámbito como
obriga para o momento no que se vaia acometer o
desenvolvemento do mesmo.

A ficha do ámbito recollese no apartado 3.1.2.15 da presente MP.
2.1.4. CADRO RESUME DAS SUPERFICIES DA ORDENACIÓN DA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DO PXOM.
A clasificación do solo do termo municipal logo dos cambios recollidos na presente
Modificación Puntual nº:1 quedaría do seguinte xeito:
Clasificación MP1
Solo de núcleo rural
Tradicional
Área de expansión
Histórico-tradicional
(adaptado)
Común (adaptado)
Solo rústico
Ordinario
Cultivos
Cultivos-Touzas
Cultivos-Veigas
Forestal
Infraestruturas
Espazos naturais
Augas
Patrimonio
Solo urbanizable
Delimitado industrial

(m²)

(%)

1.339.157,77
429.743,18

1,94
0,60

226.797,76
296.924,01

0,31
0,41

333.300,78
20.677.421,50
6.258.954,38
118.579,22
29.088.552,73
774.868,43
9.405.579,95
2.787.841,72
73.567,33

0,46
28,71
8,69
0,16
40,38
1,08
13,06
3,87
0,10

157.686,02
72.028.974,78

0,22

__________________________________________________________________________
consultora galega s.l.

89

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DO P.X.O.M. DE RAIRIZ DE VEIGA.

.

2.1.5. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DA RESERVA DE DOTACIÓNS EN RELACIÓN Á
CAPACIDADE MAXIMA RESIDENCIAL.
No presente apartado analizarase a variación que supón o incremento do solo edificable
proposto na MP1 do PXOM de Rairiz en relación ao aumento da edificabilidade que conleva,
e ao mantemento dos parámetros do artigo 47 da LOUG de calidade de vida e cohesión
social respecto dos sistemas xerais existentes e propostos.
En primeiro lugar vaise a reproducir o cálculo da capacidade máxima residencial (CMR)
recollido no plan xeral vixente:

PXOM
Ámeto

Ordenanza

Sb(m2)

ft

fd

St(m2)

Fm(m)

Fe(m)

he(plantas)

fa

E(m2/m2)

fu

fc

Smax (m2)

N.Rurais NRT

1.620.461

0,7

1

1.134.323

0,6

0,8

0,74

403.589

N.Rurais NRE

658.880

0,7

1

461.216

0,4

0,8

0,75

110.692

2.279.341

1.595.539

514.281
Sup SXEL

0,15 CMR

77.142

Sup SXEQ

0,05 CMR

25.714

Como se pode observar os 514.281 m² de superficie edificable xeran unha demanda de
77.142 m² de espazos libres e de 25.714 m² de equipamentos. A superficie de dotacións dun
e doutro tipo existentes e propostas recóllense na seguinte táboa:
PXOM
Espazos
libres.

S.X.E.L existentes
S.X.E.L propostos
Total (m²):

79.032
65.969
145.001

Esixencias art.47 (0,15 CMR)
77.142

Diferenza
69.325

Equipamentos S.X.E.C
existentes
S.X.E.C propostos
Total (m²):

37.721
67.528
105.249

Esixencias art.47 (0,05 CMR)
25.714

Diferenza
79.535

Como se pode observar o marxe de cumprimento nun e noutro caso é amplo.
De seguido faise a análise incrementando a superficie edificable coas modificacións
recollidas na MP1 do PXOM, lembrando que acadaban uns 73.113 m², 5.368 deles en
núcleo, e os restantes 67.745 en zona común neste caso asimilada aos parámetros da área
de expansión:
MP1
Ámeto

Ordenanza

Sb(m2)

ft

fd

St(m2)

Fm(m)

Fe(m)

he(plantas)

fa

E(m2/m2)

fu

fc

Smax (m2)

N.Rurais NRT

1.625.955

0,7

1

1.138.169

0,6

0,8

0,74

404.277

N.Rurais NRE

726.677

0,7

1

508.674

0,4

0,8

0,75

122.082

2.352.632

1.646.842

526.359
Sup SXEL

0,15 CMR

78.954

Sup SXEQ

0,05 CMR

26.318

Se voltamos a poñer en relación estes novos datos coas dotacións existentes e
propostas vemos que segue a existir un moi amplo marxe de cumprimento, dado que a
modificación non reduce os sistemas xerais, tan só os cambia de localización mantendo
a superficie global:
MP1
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Espazos
libres.

S.X.E.L existentes
S.X.E.L propostos
Total (m²):

79.032
65.969
145.001

Esixencias art.47 (0,15 CMR)
78.954

Diferenza
66.047

Equipamentos S.X.E.C
existentes
S.X.E.C propostos
Total (m²):

37.814 5
67.528
105.342

Esixencias art.47 (0,05 CMR)
26.318

Diferenza
79024

O incremento de demanda que comporta a MP con respecto ao PXOM vixente é de
1.812m² para as zonas verdes e de 604 m² para os equipamentos de sistema xeral.
Aínda que non se trata exclusivamente de sistemas xerais é convinte sinalar que a MP1
supón un incremento dos equipamentos de sistema local en 2.048 m² (ademais de outros
93 m² no sistema xeral),en tanto as zonas verdes faríano nuns 211 m², polo que se pode
considerar que a modificación puntual non empeorará a calidade de vida e cohesión
social no concello e as marxes de reserva de sistemas xerais son máis que suficientes
para cubrir o reducido incremento ocasionado polo solo que se clasifica como de núcleo
rural ou común.

5

O valor dos SXEC existentes aumenta na MP1 en 93 m².
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3. CAMBIOS NA NORMATIVA URBANÍSTICA E NO
CATÁLOGO
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3.1. CAMBIOS NA NORMATIVA URBANÍSTICA DO P.X.O.M.
A presente modificación puntual inclúe unha serie de axustes dentro da normativa
urbanística do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Rairiz de Veiga, nuns
casos co obxectivo de actualizar, precisar, aclarar ou corrixir aspectos da regulación
existente e noutros para incluír aspectos debidos a novos usos a considerar ou parámetros
orixinados pola adaptación á Lei 2/2010 de certos núcleos do concello.
3.1.1. MODIFICACIÓNS DE CARÁCTER XERAL.
Como modificacións de carácter xeral enténdense aquelas referencias a leis e normas que
se citan en diversos puntos do documento normativo, sen que se refiran a un apartado
concreto do mesmo.
Cando na normativa urbanística se cite unha lei, decreto, orde, etc., entenderase que se
refire a ela, se é que está vixente, ou a parte non derrogada da mesma, ou en caso contrario
aquela que a substitúa.
Con carácter xeral as Normas de Habitabilidade de Vivendas de Galicia (NHV) substitúen
ás Normas do Hábitat Galego (NHG), citadas na normativa urbanística, na regulación das
condicións mínimas para as vivendas, agás que o PXOM establecese por si mesmo 6
condicións máis estritas.
3.1.2. MODIFICACIÓNS DE CARÁCTER PARTICULAR.
As modificacións de carácter particular son aquelas que afectan só a certos aspectos
recollidos dentro da normativa urbanística, e polo tanto máis concretos que os do apartado
anterior. As modificacións propostas na normativa son as que se recollen nos apartados
seguintes, indicando en cursiva o texto modificado.
3.1.2.1. Inclusión dun novo uso no apartado 4.4.1.3.g.
Dentro da clasificación de usos do solo na edificación no apartado 4.4.1.3.g inclúese o uso
funerario, tanto no listado de usos como na súa definición:
- Funerario
Uso Funerario: Comprende as construcións e terreos para o depósito temporal de
longa duración e/ou definitivo de cadáveres, restos humanos ou animais.
Correspóndese cos distintos cemiterios existentes e propostos dentro do termo
municipal, identificándose o uso nos planos como C.
3.1.2.2. Modificacións no esquema de categorías e grupos dentro de cada uso no apartado
4.4.1.3.
1. Modifícase a definición dentro do uso de Sáas de reunión e usos hostaleiros que queda
redactado do seguinte xeito:

6

É dicir non como referencia ás NHG, senón mediante determinacións propias.
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USO DE SÁAS DE REUNIÓN E USOS HOSTALEIROS.
1ª) Locais onde a emisión de música (tales como discotecas, salas de concertos,
karaokes e semellantes) tanto en directo como reproducida sexa a súa
característica fundamental ou cando menos máis importante, fronte a outros usos
como os hostaleiros, e que por tanto, poida ser potencialmente molesta por
intensidade ou numero de usuarios.
2ª) Todos os demais usos (bares, cafés, tabernas, pubs, restaurantes, sas de xogos e
semellantes).
2. Modifícase o apartado OUTROS USOS, que queda redactado da seguinte forma:
OUTROS USOS:
1. Usos Sanitario e Asistencial (que a estes efectos se agrupan), como poden
ser os casos de ambulatorios, centros de saúde, residencias para a
poboación desprotexida, centros de tratamentos específicos, velatorios,
tanatorios, dispensarios, garderías, oficinas de asistencia social, etc.
Categoría 1ª: Establecementos con máis de 150 m² construídos.
Categoría 2ª: Establecementos de ata como moito 150 m² construídos.
2. Uso Educativo ou Docente: é dicir aqueles onde a actividade educativa é
predominante sobre calquera outra, como poda ser o caso de centros de
ensino infantil, primario, secundario, formación profesional, estudos
universitarios, centros formativos específicos de todo tipo, etc.
Categoría 1ª: Establecementos con capacidade non maior de 150 persoas
e/ou con superficie construída igual ou menor aos 250 m².
Categoría 2ª: Establecementos con capacidade superior a 150 persoas e/ou
con máis de 250 m² de superficie construída.
3. Uso Sociocultural.
4. Uso Deportivo.
5. Uso Relixioso.
6. Uso Residencial Móbil.
7. Uso Espectáculos.
8. Uso Servizo Público.
9. Uso Funerario.
3.1.2.3. Modificación do apartado 4 do punto 4 (Condicións dos locais), correspondentes ao
artigo 4.4.4 USO COMERCIAL.
O antedito apartado 4.4.4.4.4 queda redactado da seguinte forma:
Os comercios que se establezan no nivel inferior á planta baixa, non poderán ser
independentes do local inmediato superior, estando unido a este por escaleira con ancho
mínimo de 1 metro.
As alturas mínimas libres interiores entre o chan rematado e o teito, en función dos
grupos establecidos segundo o tamaño, serán os mínimos seguintes:
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GRUPO A........

2,50 m.

GRUPO B........

2,65 m.

GRUPO C........

2,80 m.

GRUPO D........

3,20 m.

No caso de existir elementos graduados ou decorativos nalgún punto do local, estas
alturas poderanse reducir ás seguintes dimensións, sempre que a súa superficie non
supere o 30 % da superficie útil do mesmo:
GRUPOS A e B....... 2,35 m.
GRUPOS C............. 2,50 m.
GRUPOS D............. 2,80 m.
No caso de edificacións existentes nas que se pretenda un cambio de uso e a altura do
local non acade estes mínimos (libres totais ou puntuais dos cadros anteriores),
permitiranse excepcional e xustificadamente alturas menores (sempre que se cumpra o
resto de normativa sectorial aplicable), de xeito que para as edificacións tradicionais
existentes admitirase a altura da edificación existente sen outra limitación que a de
cumprir a normativa sectorial aplicable.
En calquera caso, o aforo destes locais fíxase de acordo cos “estándares” indicados polo
artigo 2 da sección SI 3 do DB-SI Seguridade en caso de Incendio, que, en ningún caso,
poderán superarse. O volume calculado en función da ocupación anterior, será como
mínimo de 4,00 m3/persoa.
3.1.2.4. Modificación do título 2 (Categorías), correspondentes ao artigo 4.4.7 USO DE SÁAS
DE REUNIÓN E USOS HOSTALEIROS.
A nova redacción será a seguinte:
2.Categorías:
Prevense dúas categorías:
1ª) Locais onde a emisión de música (tales como discotecas, salas de concertos,
karaokes e semellantes) tanto en directo como reproducida sexa a súa
característica fundamental ou cando menos máis importante, fronte a outros usos
como os hostaleiros, e que por tanto, poida ser potencialmente molesta por
intensidade ou numero de usuarios.
2ª) Todos os demais usos (bares, cafés, tabernas, pubs, restaurantes, sas de xogos e
semellantes).
3.1.2.5. Modificación do punto 2 (Categorías), correspondentes ao artigo 4.4.8.1 Usos
Sanitario e Asistencial (que a estes efectos se agrupan).
A nova redacción será a seguinte:
2.Categorías:
Establécense dúas categorías:
Categoría 1ª: Establecementos con máis de 150 m² construídos.
Categoría 2ª: Establecementos de ata como moito 150 m² construídos.
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3.1.2.6. Modificación do artigo 4.4.8.2 Uso Educativo ou Docente
A nova redacción será a seguinte:
1. Definición.
Corresponde aos edificios e locais dedicados a actividades pedagóxicas ou de
formación en calquera dos seus niveis e tipos, tales coma centros escolares e
preescolares, academias, etc. Dentro dos ámbitos destes usos e nas mesmas
parcelas, poderán ter acubillo outros usos compatibles como pode ser o caso de
garderías, centros de atención á infancia, etc.
2. Clasificación.
Establécense as seguintes categorías:
Categoría 1ª: Establecementos con capacidade non maior de 150
persoas e/ou con superficie construída igual ou menor aos 250 m².
Categoría 2ª: Establecementos con capacidade superior a 150 persoas
e/ou con máis de 250 m² de superficie construída.
3. Condicións.
Amais de cumprir coa lexislación xeral e sectorial vixente e coas ordenanzas de zona
e xerais de uso, volume e tipolóxicas, disporán de 5 prazas de aparcamento por cada
100 metros cadrados construídos.
3.1.2.7. Modificación do artigo 4.4.8.3 Uso Sociocultural
A nova redacción será a seguinte:
1. Definición.
Corresponde aos locais e instalacións destinados ao público con fins da difusión
cultural, aínda que tamén se poderán englobar nel pequenas zonas e edificacións
destinadas ao fomento de actividades de tipo tradicional como poden ser os
obradoiros artesáns, as instalacións para a feira ou para a comercialización non fixa
de produtos alimentarios, textiles, etc.
2. Clasificación.
Establécese unha sola categoría:
3. Condicións.
- No caso de que os equipamentos carreten a existencia de cafeterías, bares,
restaurantes ou establecementos semellantes (sempre que o seu uso sexa
continuado e non só ocasional), amén de serlle aplicable a normativa
legalmente vixente, serán de aplicación as condicións expostas para os
establecementos comerciais, amais diso deberán someterse ao disposto na
Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade
económica de Galicia, ou normativa que a substitúa.
- Amais de cumprir as ordenanzas de zona e xerais de uso de volume e
tipolóxica, disporán de 3 prazas de aparcamento por cada 100 m² construídos.
Esta reserva poderase levar a cabo en parcelas próximas do mesmo núcleo,
nos casos en que se trate de rehabilitacións, ou pequenas edificacións de
nova planta en asentamentos con viario moi estreito, chegando incluso a
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poder eliminala se se xustifica a imposibilidade de acadar espazos a unha
distancia razoable da edificación ou do espazo adicado aos usos
socioculturais.
O Concello poderá denegar a súa instalación naquelas fincas que estean situadas en
vías que polo seu tránsito ou características urbanísticas singulares así o aconsellen,
agás que se adoiten as oportunas medidas correctoras que o caso requira.
3.1.2.8. Modificación do artigo 4.4.8.8 Servizo público.
A nova redacción será a seguinte:
1. Definición.
Comprende aquelas actividades que, tendo como condición común seren servizos
públicos básicos ou especializados, xa sexan prestados estes tanto pola
administración como por empresas privadas, ou público-privadas, non teñen cabida,
ou non se citan, nos outros usos definidos nesta normativa (instalacións de
comunicacións, de abastecemento, de saneamento, de transporte, botadeiros,
produción de enerxía, recollida, xestión, e/ou tratamento de residuos, espazos
comerciais, equipamentos turísticos, etc.).
2. Clasificación.
Establécese unha única categoría
3. Condicións.
No que se refire aos centros de produción de enerxía ou aqueloutros servizos que
pola propia actividade realizada nos seus ámbitos comporte riscos significativos para
a poboación, deberán localizarse fóra das zonas residenciais do solo urbanizable,
urbano ou núcleos rurais, no resto dos casos analizarase a súa necesidade e
localización, xustificando o acaemento da parcela/as proposta/as para prestar o
servizo considerado nunhas boas condicións de eficiencia e sostibilidade, co menor
impacto para o medio e as mínimas molestas para a poboación.
As estacións de transporte público deberán axustarse ao disposto na normativa
vixente en cada momento sobre accesibilidade e supresión de barreiras
arquitectónicas así como á que se refira á construción, itinerarios, servizos e
mobiliario que sexan comúns aos edificios de uso público, debéndose prever
adaptacións específicas no non sinalado con anterioridade, tales como sinalización,
megafonía, sistemas de información e plataformas de embarque, entre outros.
3.1.2.9. Inclusión dun novo artigo 4.4.8.9 no que se define o Uso Funerario.
A redacción que se incorpora será a seguinte:
4.4.8.9. Funerario.
1. Definición.
Correspóndense coas construcións e terreos para o depósito temporal e/ou definitivo
de cadáveres, restos humanos ou de animais. Dentro das parcelas adicadas a este
uso tamén son compatibles aqueloutras relacionadas máis directamente con el, como
pode ser o caso de edificacións de tipo relixioso, ou aqueloutras do uso sanitario
onde se realiza a vela temporal e/ou acaemento dos corpos, como é o caso de
velatorios ou tanatorios, etc.
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2. Clasificación.
Establécese unha única categoría:
Cemiterios: son os recintos pechados, acaídos para a inhumación de restos humanos.
Dentro dos cemiterios se poderán distinguir tres tipos de enterramentos
ou depósitos: Fosas (escavacións practicadas directamente na terra),
Nichos (cavidades construídas artificialmente subterráneas ou aéreas,
simples ou múltiples) e Columbarios (construcións para o depósito de
furnas de cinzas resultantes das cremacións).
3. Condicións.
Amais de coas ordenanzas da zona, cumprirán coas disposicións vixentes que lles
sexan de aplicación. Admitiranse as instalacións xa existentes incluso as eventuais
ampliacións futuras, se así se cita entre os usos admitidos na ordenanza de
aplicación.
Deberán controlarse e contar coa preceptiva autorización da Consellería de Cultura
as ampliacións dos cemiterios parroquiais cando estean situados nos contornos de
protección das igrexas ou outros edificios inventariados, estando suxeitas ás
limitacións derivadas desta protección. No relativo ás obras nos cemiterios, que
conteñan partes e/ou enterramentos de carácter histórico e singular con protección
establecida no catálogo, permitirase que o resto poidan ser modificados,
transformados ou eliminados, previa autorización da Consellería de Cultura.
Os novos espazos incluídos neste uso, cando se sitúen en recintos de uso
exclusivo 7 , deberán contar coas seguintes dotacións de aparcadoiro:
-

Cemiterios: deberán contar con dez (10) prazas de aparcadoiro por cada dous mil
(2.000) metros cadrados de superficie, cun mínimo de trinta (30) prazas de
aparcadoiro para os novos espazos destinados a este uso, ou para os existentes,
sempre que se poida cumprir ese estándar, de non ser posible non lles será esixible
un número de prazas mínimas.

-

Aqueles espazos de uso funerario de nova creación tamén deberán contar con
zona para o acceso e estacionamento de autobuses en proporción de unha praza
por cada 30 ou fracción para o aparcamento de vehículos privados en función do
sinalado no parágrafo anterior.

3.1.2.10. Modificación do apartado 3 do artigo 4.6.5.
Modifícase a redacción do apartado 3 do artigo 4.6.5 que pasa a quedar do seguinte modo:
3. Condicións da edificación.
Ademais das condicións que lle fosen de aplicación pola lexislación vixente, deberán
cumprir as condicións de volume e de uso que se reflictan nos parágrafos 4 e 5
seguintes.
Cando necesidade de implantación ou ampliación dun dos equipamentos sinalados o
requira e a parcela onde se vaia localizar o permita, sempre que se cumpran as
condicións de adaptación ao contorno, permitiranse superar os parámetros de
7

A exclusividade refírese a que a maior parte da parcela se adique a este uso como principal, podendo existir
outros usos compatibles do primeiro ocupando unha parte da mesma , como pode ser o caso de edificacións
relixiosas, velatorios, tanatorios, etc.
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edificabilidade e de ocupación en planta correspondentes á clase de solo na que se
atope a parcela nun valor de ata o dobre dos máximos que lle corresponderían a
unha edificación convencional. Esta posibilidade establécese para o caso do solo de
núcleo rural ou do urbanizable, de xeito xeral sen que sexa preciso a realización
dunha modificación puntual previa para cada caso.
3.1.2.11. Modificación do artigo 6.1.3.4 Regulación de usos compatibles no núcleo rural.
A nova redacción deste artigo será a seguinte:
a) Uso característico: Residencial.
b) Usos compatibles co característico:
- De vivenda. Categoría 1ª. Excepcionalmente permitirase a 2ª categoría nos
casos de vivenda de protección oficial ou de interese social.
- Industrial. Categorías 1ª e 2ª.
- Comercial. Categoría 1ª e 2ª.
- Administrativo e oficinas.
- Hoteleiro. Categoría 1ª, 2ª e 3ª.
- Hostaleiro e Sáas de reunión. Categoría 2ª.
- Garaxe-aparcamento. Categoría 1ª, 2ª e 5ª.
- Sanitario-Asistencial. Categorías 1ª e 2ª.
- Educativo. Categoría 1ª e 2ª.
- Sociocultural. Categoría 1ª.
- Deportivo.
- Relixioso.
- Servizo público.
- Funerario.
- Agropecuario. Categoría 1ª.
3.1.2.12. Modificación do apartado de superficie máxima edificable incluído no artigo 6.1.4.
Modificase o apartado de superficie máxima edificable incluído no artigo 6.1.4 Condicións
xerais das edificacións cuxa redacción pasa a ser a seguinte:
- Superficie máxima edificable.
Non se poderán construír novas edificacións que excedan os 300 m² para o uso
principal. Neste cómputo non se entenderán incluídas as edificacións
complementarias. Exceptúanse desta obriga os usos dotacionais (Educativo
Sanitario, Administrativo, Asistencial, Deportivo, Servizo Público, Relixioso, Funerario,
etc.) e hoteleiros. De tódolos xeitos non se permitirán edificios adicados ao uso
hoteleiro que excedan os 1.000 m2.
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3.1.2.13. Modificacións para regular as condicións aplicables para os núcleos rurais en
contacto coas estradas de titularidade autonómica.
Inclúese un novo artigo para regular as condicións aplicables para os núcleos rurais en
contacto coas estradas de titularidade autonómica. A redacción deste artigo será a seguinte:
6.1.6 Condicións para os núcleos rurais en contacto coas estradas de
titularidade autonómica.
Naqueles núcleos de poboación en contacto coas estradas de titularidade
autonómica será de aplicación o seguinte:
6.1.6.1 Condicións de parcelación.
1. Nas parcelas lindeiras con estradas de titularidade autonómica só se permitirán
parcelacións cando todas as parcelas resultantes teñan resolto o seu acceso a través
doutros viais públicos que non sexan de titularidade autonómica.
En consecuencia, non se permitirán parcelacións no caso das parcelas das parcelas
que conten con acceso a través dalgunha estrada de titularidade autonómica.
2. Será requisito, para a realización de parcelacións nas zonas de servidume e
afección das estradas autonómicas, a obtención da previa autorización do órgano
competente da administración titular da estrada, agás que este teña recoñecido como
treito urbano, os efectos da lexislación sectorial en materia de estradas, os terreos
nos que se pretenda realizar aquela.
6.1.6.2 Condicións de posición.
Posición da edificación
1. As edificacións e outras construcións nas marxes das estradas autonómicas non
se situarán máis próximas a estas que a aliñación de edificación sinalada nos planos
de ordenación.
Non se admitirán voos sobre as aliñacións de edificación que dan fronte ás estradas
autonómicas.
2. Será requisito para o outorgamento da correspondente licenza municipal para a
execución de todo tipo de edificacións e outras construcións nas zonas de servidume
e afección das estradas autonómicas, a obtención da previa autorización do órgano
competente da administración titular da estrada, agás que este teña recoñecidos
como treito urbano, aos efectos da lexislación sectorial en materia de estradas, os
terreos nos que se pretendan realizar aquelas.
Posición do peche
1. A posición dos peches de parcelas nas marxes das estradas de titularidade
autonómica, segundo a súa tipoloxía, rexerase polas seguintes condicións:
a. Os peches completamente diáfanos, sobre piquetes sen cimentación de obra
de fábrica por circunstancias de aproveitamento agrícola ou gandeiro
debidamente acreditadas, poderán situarse no borde da parcela.
b. Os peches diáfanos, con cimentación de obra de fábrica que non sobresaia
máis de cincuenta centímetros (50 cm) en ningún punto da rasante do terreo,
non poderán situarse entre a estrada e a liña máis alonxada dela que resulte
de comparar a situación da aliñación oficial exterior coa dunha liña paralela
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ao borde da parcela a unha distancia de dous metros (2 m) medida horizontal
e ortogonalmente dende aquela.
c. O resto dos peches non diáfanos ou de obra de fábrica, non poderán situarse
máis próximos á estrada que a aliñación de edificación.
2. Será requisito para o outorgamento da correspondente licenza municipal para a
execución de peches nas zonas de servidume e afección das estradas autonómicas a
obtención previa da autorización do órgano competente da administración titular da
estrada, agás que este teña recoñecidos como treito urbano, os terreos nos que se
pretenda realizar aquela.
6.1.6.3 Condicións de acceso.
Será requisito para o establecemento de accesos ás estradas autonómicas a
obtención previa da autorización do órgano competente da administración titular da
estrada.
O outorgamento da antedita autorización de acceso será requisito previo para a
obtención da correspondente licenza municipal para realizar calquera tipo de
edificación na parcela, agás no caso de que se dispoña dun acceso alternativo que
non se realice a través da estrada autonómica.
Modificase tamén o texto relativo a este tipo de vías nas dúas ordenanzas de núcleo rural
para adaptarse as novas condicións e a nova lexislación aplicable, por tanto os respectivos
apartados de aliñacións dos artigos 6.2.1 punto 3 e 6.2.2 punto 3 pasan a quedar redactados
do seguinte modo:
- Aliñacións (peches):

As aliñacións establécense graficamente nos
planos dos núcleos a escala 1/ 2.000, ou no seu
defecto, serán os seguintes:
 Para vías do sistema xeral, os recuados serán
os
establecidos
pola
Administración
competente sobre a vía na lexislación
sectorial, ou as reflectidas nos planos que
fosen validadas polo titular da mesma.
 No resto das vías internúcleos, 5 m. do eixo da
vía.
 No interior dos núcleos 4 m. do eixo da rúa, ou
o límite da parcela ou aliñación consolidada.

3.1.2.14. Ampliación do artigo 7.1.3 REXIME XERAL DE USOS EN SOLO RÚSTICO para
regular a aplicación do Plan Director da Rede Natura 2000.
Inclúese un novo parágrafo 9 no artigo 7.1.3 REXIME XERAL DE USOS EN SOLO
RÚSTICO para regular a aplicación do Plan Director da Rede Natura 2000, cuxa redacción
se amplía do xeito seguinte:
9. Os usos nas zonas incluídas dentro dos ámbitos de aplicación do Plan Director da
Rede Natura 2000 serán os que regula esta figura supramunicipal na súa normativa,
prevalecendo en todo caso sobre calquera outra disposición do PXOM que os
contradiga.

__________________________________________________________________________
consultora galega s.l.

101

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DO P.X.O.M. DE RAIRIZ DE VEIGA.

.

3.1.2.15. Inclusión de duas novas fichas de solo urbanizable no punto 2 no apartado 8.2.2.
DETERMINACIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA O USO INDUSTRIAL.
As novas dúas fichas de solo urbanizable a incluír no punto 2 no apartado 8.2.2. son as
recollidas nas follas seguintes:
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SOLO URBANIZABLE INDUSTRIAL UDI-2
Localización: O Cruce
Superficie: 6.917 m2
Aproveitamento tipo: 0,80 m2/m2
Reservas mínimas (públicas) de espazos libres e dotacións locais:
Espazos libres: Non se esixen debida á reducida superficie do ámbito.
Equipamentos: Non se esixen debida á reducida superficie do ámbito.
Aparcamentos: 1 praza por cada 100 m2 edificables, dos que, coma mínimo, unha cuarta parte serán
de dominio público.
Tipoloxías edificatorias:

o

o
Usos

o
-

o

Ordenanza de edificación industrial de referencia (EI).

Os usos globais aplicables serán: comercial, servizos públicos e industrial (neste caso só
para industria lixeira de 1ª, 2ª e 3ª categoría que non supoñan molestias fóra do propio
ámbito do solo urbanizable. Serán autorizables os usos equipamentais compatibles
(deportivo, sanitario, cultural, etc.), o de garaxe-aparcamento nas categorías 3ª, 4ª e 5ª, e o
de vivenda unifamiliar (neste ultimo caso só cando teña como función a de garda e custodia
das instalacións fabrís, e mantendo unha limitación do 20% da edificabilidade asignada aos
usos xerais).
Desenvolvemento e prazos.
- Este ámbito desenvolvese segundo a Disposición Transitoria 13ª da LOUG, sendo
aplicables as limitacións establecidas nas Determinacións xerais para todo o solo
urbanizable delimitado e as complementarias do uso industrial do PXOM que se consideren
vixentes e as actualizadas da LOUG refundida.
- O prazo máximo para o seu desenvolvemento será de 8 anos.

o

Condicións particulares
- Deberase garantir axeitadamente a conexión perimetral tanto coa estrada provincial OU1115, como coa estrada local que lle dan fronte.
- No intre de se tramitar o PP, o viario e os enlaces deberán ser informados e ratificados con
carácter vinculante polas administracións titulares desas vías xerais exteriores.
- Deberase garantir en definitiva a suficiencia do sistema viario e os servizos urbanísticos de
conexión cos sistemas xerais correspondentes para os usos previstos (ou o seu
reforzamento en caso contrario), prestando especial atención á depuración de residuos
industriais (en caso de ser esta necesaria polos usos industriais previstos), todo elo con
cargo ao presuposto de urbanización do sector.
- O desenvolvemento do ámbito deberá garantir o estrito cumprimento da Lei 9/2013, así
coma de calquera outra normativa sectorial en materia de medio ambiente que lle sexa de
aplicación.
- O aproveitamento urbanístico das persoas propietarias será o correspondente ao 90% do
aproveitamento tipo.
-

A administración actuante non terá que contribuír aos custes de urbanización dos terreos
nos que, no seu caso, se sitúe o antedito aproveitamento, que deberán ser asumidos polas
persoas propietarias.

__________________________________________________________________________
consultora galega s.l.

103

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DO P.X.O.M. DE RAIRIZ DE VEIGA.

.

SOLO URBANIZABLE INDUSTRIAL UDI-3
Localización: Rosén
Superficie: 5.942 m2
Aproveitamento tipo: 0,80 m2/m2
Reservas mínimas (públicas) de espazos libres e dotacións locais:
Espazos libres: Non se esixen debida á reducida superficie do ámbito.
Equipamentos: Non se esixen debida á reducida superficie do ámbito.
Aparcamentos: 1 praza por cada 100 m2 edificables, dos que, coma mínimo, unha cuarta parte serán
de dominio público.
Tipoloxías edificatorias:

o

o
Usos

o
-

o

Ordenanza de edificación industrial de referencia (EI).

Os usos globais aplicables serán: comercial, servizos públicos e industrial (neste caso só
para industria lixeira de 1ª, 2ª e 3ª categoría que non supoñan molestias fóra do propio
ámbito do solo urbanizable. Serán autorizables os usos equipamentais compatibles
(deportivo, sanitario, cultural, etc.), o de garaxe-aparcamento nas categorías 3ª, 4ª e 5ª, e o
de vivenda unifamiliar (neste ultimo caso só cando teña como función a de garda e custodia
das instalacións fabrís, e mantendo unha limitación do 20% da edificabilidade asignada aos
usos xerais).
Desenvolvemento e prazos.
- Este ámbito desenvolvese segundo a Disposición Transitoria 13ª da LOUG, sendo
aplicables as limitacións establecidas nas Determinacións xerais para todo o solo
urbanizable delimitado e as complementarias do uso industrial do PXOM que se consideren
vixentes e as actualizadas da LOUG refundida.
- O prazo máximo para o seu desenvolvemento será de 8 anos.

o

Condicións particulares
- Deberase garantir axeitadamente a conexión perimetral tanto coa estrada provincial OU1115, como coa estrada local que lle dan fronte.
- No intre de se tramitar o PP, o viario e os enlaces deberán ser informados e ratificados con
carácter vinculante polas administracións titulares desas vías xerais exteriores.
- Deberase garantir en definitiva a suficiencia do sistema viario e os servizos urbanísticos de
conexión cos sistemas xerais correspondentes para os usos previstos (ou o seu
reforzamento en caso contrario), prestando especial atención á depuración de residuos
industriais (en caso de ser esta necesaria polos usos industriais previstos), todo elo con
cargo ao presuposto de urbanización do sector.
- O desenvolvemento do ámbito deberá garantir o estrito cumprimento da Lei 9/2013, así
coma de calquera outra normativa sectorial en materia de medio ambiente que lle sexa de
aplicación.
- O aproveitamento urbanístico das persoas propietarias será o correspondente ao 90% do
aproveitamento tipo.
- A administración actuante non terá que contribuír aos custes de urbanización dos terreos
nos que, no seu caso, se sitúe o antedito aproveitamento, que deberán ser asumidos polas
persoas propietarias.
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3.2. CAMBIOS NO CATÁLOGO DO P.X.O.M.
A presente modificación puntual inclúe unha nova ficha no catálogo do Plan Xeral de
Ordenación Municipal do Concello de Rairiz de Veiga, que consta de dúas follas e se axunta
de seguido.
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4. PARTICIPACIÓN PÚBLICA E INFORMES
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A continuación recóllense todos aqueles procesos de consulta e solicitude de informe
realizados ata a data de elaboración deste documento:
4.1. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DO PROCEDEMENTO ESTABLECIDO PARA A
AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA.
Tal e como se comentou en apartados anteriores desta memoria, o órgano promotor da
presente modificación puntual (neste caso o Concello) procedeu a elaborar un documento de
inicio no que se definía o alcance e contido da antedita modificación e que lle foi enviado á
Consellaría de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas (CMATI) que é o órgano
ambiental de referencia, tendo entrada o documento o 10/04/20013.
Como paso previo para tomar a decisión de sometemento ou non da modificación puntual ao
procedemento da avaliación ambiental estratéxica (AAE) a consellaría tivo exposto o
documento por un prazo de vinte días naturais, tal e como se recolle na seguinte imaxe.

En data 20 de maio de 2013 o órgano ambiental emite un informe no que se acorda “Non
someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica (AAE) a Modificación
puntual nº:1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal, no Concello de Rairiz de Veiga”.
4.2. COMUNICACIÓN POR PARTE DA CMATI EN DATA 22 DE XANEIRO DE 2014 DA
DEVOLUCIÓN DA PRIMEIRA VERSIÓN DO DOCUMENTO DA MP1 DO PXOM DE RAIRIZ
DE VEIGA DEBIDO A UN ERRO NA TRAMITACIÓN.
A título informativo recóllese a comunicación da CMATI ao Concello de Rairiz de Veiga na
que lle devolve o documento para tramitar que por erro foi aprobado inicialmente antes de
ser enviado a informe previo da consellaría con competencias en materia de urbanismo.
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4.3. CONTESTACIÓN
DO
INFORME
PREVIO
DA
AXENCIA
INFRAESTRUTURAS (AXI) DE DATA 11 DE FEBREIRO DE 2014.

GALEGA

DE

A única estrada de titularidade autonómica que discorre polo interior do concello de Rairiz de
Veiga é a OU-531 Xinzo de Limia (N-525)-Cortegada (OU-801) pertencente á Rede Primaria
Básica. Así mesmo só un núcleo dos recollidos na MP1 do PXOM de Rairiz de Veiga, que é
o de Lampaza, se atopa nas inmediacións da antedita vía.
Neste núcleo proponse unha pequena ampliación da zona anteriormente coñecida (ata a Lei
2/2010) como “Área de expansión” , hoxe denominada como núcleo rural común, así como
pequenos axustes nas aliñacións.
Con respecto ao sinalado no informe, no que atinxe á parte gráfica, procédese á
incorporación dunha liña límite de edificación situada a 18 metros do eixe da estrada
autonómica (36 m totais), agás naquelas zonas máis consolidadas onde se reduce para
adaptarse ás construcións ou peches existentes. Do mesmo xeito establécese con carácter
xeral unha liña de peche de 10 metros dende o eixo da vía (20 m totais) que se grafía tanto
nas partes correspondentes aos cambios como nas existentes para que deste xeito o
organismo autonómico poda validar o núcleo no seu conxunto aos efectos recollidos na Lei
8/2013 de estradas de Galicia. Nos casos en que non se grafía a liña límite de edificación
enténdese que coincide coa de peche.
Por outra parte no que atinxe a normativa, naqueles apartados onde figure a antiga Lei
4/1994 de estradas de Galicia
serán substituídos pola referencia á Lei 8/2013,
incorporándose nas ordenanzas dos núcleos rurais as determinacións referidas as
condicionas de parcelación e de posición que se sinalan no informe da AXI.
4.4. CONTESTACIÓN DO INFORME PREVIO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE
OURENSE DE DATA 5 DE FEBREIRO DE 2014.
Dentro do concello de Rairiz de Veiga tan só existen dúas estradas de titularidade provincial,
aínda que de moita importancia para a vertebración interior como son a OU-1114 e a OU1115.
No informe do organismo provincial sinálase que:
“E importante subliñar que no DOG do 12/07/2013 foi publicada a Lei 8/2013 de estradas de
Galicia, con importantes modificacións en relación coa anterior 9/1994. Ao non definirse liñas
de edificación nos solos urbanos é moi importante que as ditas liñas queden claramente
reflectidas nos planos de ordenación. Por outra banda, estas aliñacións están referenciadas
ao bordo da calzada.
Polo tanto deberán indicarse nos planos os códigos das estradas provinciais, as liñas de
peche (a 6 metros do eixo), as liñas de edificación (a 15 m do bordo de calzada, como
norma xeral). Ademais no caso das aliñacións, deberán acoutarse como norma xeral.”
En relación co anterior nas zonas dos núcleos onde se propoñen modificacións de
ordenación procedeuse a debuxar tanto as aliñacións como a liña límite de edificación,
reflectíndose non só as liñas senón tamén as cotas das zonas regulares. As anteditas liñas
reducíronse naqueles puntos onde existe certa consolidación edificatoria. Nos núcleos
optouse por establecer a liña límite de edificación con carácter xeral en 9.50 metros dende o
borde da calzada pois enténdese que é máis coherente coa anterior ordenanza reguladora
provincial, así como con moitas edificacións xa edificadas, dado que a Lei 8/2013 en
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principio non establece valores para o solo urbano ou o de núcleo rural asimilado como tal.
Pola súa banda parece máis acaído que a liña límite de edificación acade os 15 metros
dende o borde da calzada para o solo rústico ou o urbanizable de ser o caso.
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5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ÍNDICE DE PLANOS
Planos de Información:
1.- Plano de situación das modificacións propostas do planeamento vixente.

Planos de Ordenación
1.- Serie 1 (Estrutura xeral E:15.000)
2.- Serie 2 (Clasificación e calificación do solo do T.M. E:5.000)
3.- Serie 3 (Clasificación e cualificación dos núcleos rurais E:2.000)
4.- Serie MAP (Modelo de asentamento dos núcleos rurais motivo da
modificación puntual. E:VARIAS)
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