








Lei 1/1997, do 24 de 

marzo, do Solo de Galicia

Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de 

Galicia. Lei 8/2013, do 28 de xuño, de 

estradas de Galicia Decreto 66/2016, do 26 de maior, polo que se aproba o Regulamento 

xeral de estradas de Galicia 



Artigo 13. Treitos urbanos  

1. Para os efectos da lexislación de estradas de Galicia e deste regulamento, considérase treito urbano 

dunha estrada aquel que discorre por solo clasificado polo correspondente instrumento de planeamento 

urbanístico como:  

a) Urbano.  

b) De núcleo rural cando, neste caso, conte con aliñacións marcadas no instrumento de planeamento 

urbanístico e sobre este emitise informe favorable, conforme a lexislación de estradas de Galicia e este 

regulamento, a Administración titular da estrada. 

(Artigo 7 LEG)

2. O réxime que a lexislación de estradas de Galicia e este regulamento establecen para os treitos urbanos 

aplicaráselles tamén:  

a) A aqueles treitos que discorren por solos que teñan acadado a condición de urbanos, en execución do 

planeamento urbanístico, e segundo o previsto na lexislación urbanística. 

b) Aos terreos situados nas marxes das estradas que cumpran coas condicións que se lles exixen aos 

treitos urbanos, aínda que a estrada non discorra por eles.  

3. A delimitación dos treitos urbanos por parte da Administración titular da estrada recoñecerase segundo 

os procedementos de coordinación co planeamento urbanístico previstos neste regulamento. 

“Nos treitos urbanos das 

estradas, o instrumento de planeamento urbanístico determinará a aliñación de edificación, que poderá 

fixarse, de xeito motivado, a unha distancia inferior á que prevé a lexislación de estradas de Galicia 

con carácter xeral para a liña límite de edificación das estradas, valorando a existencia de edificacións 

continuadas preexistentes, así como a concorrencia de razóns técnicas, socioeconómicas ou de 

orografía do terreo que poidan aconsellar a redución”. 

“A delimitación dos treitos urbanos e travesías por parte da 

Administración titular da estrada poderá recoñecerse mediante a aprobación do instrumento de 

planeamento urbanístico que conte co seu previo informe preceptivo favorable nos supostos de 

redacción, revisión ou modificación de instrumentos de planeamento que afecten as estradas existen-

tes ou actuacións previstas nos plans de estradas vixentes.” 





“non someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica 

ordinaria a Módificación puntual núm. 4 do PXOM de Coirós, ao considerar que non se producirán 

efectos significativos no ambiente”. 





Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE GALICIA  

3.1.14. Os instrumentos de ordenación do territorio e do planeamento  urbanístico deberán conter unha 

análise dos riscos naturais e antrópicos a os que se expoñen o territorio e o seu ámbito de influencia, e 

deberán estes terreos expostos quedar excluídos del proceso urbanizador e, en todo caso, dos usos polos 

que poidan verse afectados persoas e bens materiais o que deixen de ser funcionais no caso de 

materialización del risco. 

determinación excluínte 10.1.18.





- No caso de plans, programas ou proxectos sometidos a un procedemento de avaliación ambiental, o 

organismo competente para a súa tramitación solicitará o informe preceptivo da consellaría competente en 

materia de patrimonio cultural segundo o establecido na normativa reguladora dos ditos procedementos de 

avaliación ambiental  

As condicións e conclusións deste informe incluiranse nos resultados do informe ambiental que 

corresponda.  

- Os instrumentos de ordenación do territorio e de planeamento urbanístico serán sometidos ao informe 

preceptivo e vinculante da consellaría competente en materia de patrimonio cultural.  

Os documentos que se elaboren deberán ter en conta as medidas necesarias para a salvagarda dos bens 

culturais existentes e a incorporación integrada ás súas previsións e, tras aprobarse inicialmente, serán 

remitidos para o seu informe, que será emitido no prazo de tres meses. Tras transcorrer o devandito prazo 

desde a data de entrada da solicitude de informe no órgano competente para a súa emisión, entenderase 

que este é favorable.  

- Os procedementos descritos neste artigo serán de aplicación tamén no caso de revisións ou modificacións 

dos plans, programas ou proxectos.  



Artigo 200. Modificación dos instrumentos de planeamento urbanístico 

1. Calquera modificación do planeamento urbanístico deberá fundamentarse en razóns de interese público 

debidamente xustificadas (artigo 83.1 da LSG). 

2. A alteración do contido dos instrumentos de planeamento urbanístico poderá levarse a cabo mediante a 

revisión deles ou mediante a modificación dalgún dos seus elementos (artigo 83.2 da LSG). 

3. Enténdese por revisión do planeamento xeral a adopción de novos criterios respecto da estrutura xeral e 

orgánica do territorio ou da clasificación do solo, motivada pola elección dun modelo territorial distinto, pola 

aparición de circunstancias sobrevidas, de carácter demográfico ou económico, que incidan substancialmente 

sobre a ordenación ou polo esgotamento da súa capacidade (artigo 83.3 da LSG). 

4. Nos demais supostos, a alteración das determinacións do plan considerarase como modificación deste, 

aínda cando a dita alteración implique cambios na clasificación, na cualificación do solo ou na delimitación do 

ámbito dos polígonos (artigo 83.4 da LSG). 

5. A revisión do planeamento e as modificacións de calquera dos seus elementos suxeitaranse ás mesmas 

disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación (artigo 83.5 da LSG). 

6. No caso das modificacións do planeamento xeral que teñan por obxecto a delimitación do solo de núcleo 

rural de acordo co establecido no artigo 23 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, e artigo 34 deste regulamento, 

tramitaranse seguindo o procedemento establecido no artigo 78 da dita lei e 191 deste regulamento (artigo 83.6 da 

LSG).

O mesmo procedemento será de aplicación para o suposto de modificacións das delimitacións de núcleos 

rurais, así como as que afecten as súas ordenanzas reguladoras. 



Resolución da Directora Xeral de Calidade Ambiental e 

Cambio Climático de 16 de outubro de 2018

Modificación puntual núm. 4 do PXOM de Coirós



Mámoas de Parada, 



Aliñacións consolidadas por edificación e muro tradicional existentes catalogados no núcleo de Xora  



Aliñacións consolidadas por edificacións tradicionais catalogadas nos núcleos rurais de Lesa e Combarro



Aliñacións consolidadas por edificacións tradicionais nos núcleo rural de Boqueixón 

Acceso DP-0301 a Centro Terceira Idade               Zona vial previsto no PXOM- zona SE 





Trazado do vial no PXOM                            Trazado proposto na M.P. 

Estrato do plano NR-12 do PXOM                                               Proposta da M.P. 



Vista do acceso o camiño desde o núcleo rural de Coirós de Arriba 

Estrato do plano NR-00 do PXOM                                                                     Proposta da M.P. 



“Nos treitos urbanos das estradas, o instrumento de planeamento urbanístico determina-

rá a aliñación de edificación, que poderá fixarse, de xeito motivado, a unha distancia inferior á que 

prevé a lexislación de estradas de Galicia con carácter xeral para a liña límite de edificación das 

estradas, valorando a existencia de edificacións continuadas preexistentes, así como a concorrencia 

de razóns técnicas, socioeconómicas ou de orografía do terreo que poidan aconsellar a redución”. 

A delimitación dos treitos urbanos e travesías por parte da 

Administración titular da estrada poderá recoñecerse mediante a aprobación do instrumento de 

planeamento urbanístico que conte co seu previo informe preceptivo favorable nos supostos de 

redacción, revisión ou modificación de instrumentos de planeamento que afecten as estradas existen-

tes ou actuacións previstas nos plans de estradas vixentes.” 



39. Autorizacións; 40. Modelos de intervencións, 

42. Actuacións autorizables segundo os niveis de protección e 44. Criterios de intervención nos bens. 

réxime de intervencións no 

contorno de protección criterios específicos de intervención no 



contorno de protección

Artigo 46. Criterios específicos de intervención no contorno de protección  

1. O contorno de protección debe manterse cos seus valores ambientais, polo que as intervencións que se 

realicen deben resultar harmoniosas coas condicións características do ámbito. Deberán procurar a súa 

integración en materiais, sistemas construtivos, volume, tipoloxía e cromatismo, así como garantir a contemplación 

adecuada do ben.  

2. En concreto, teranse en conta os seguintes criterios específicos, sen prexuízo da aplicación de criterios 

de viabilidade para a implantación e desenvolvemento de intervencións e actividades:  

a) Procurarase evitar os movementos de terras que supoñan unha variación significativa da topografía 

orixinal do contorno.  

b) Procurarase a súa compatibilidade cos elementos configuradores da estrutura territorial tradicional, como 

son a rede de camiños, os muros de peche, as sebes, as tapias, os noiros e outros semellantes.  

c) Empregaranse materiais, solucións construtivas e características dimensionais e tipolóxicas en 

coherencia co ámbito en calquera tipo de intervencións.  

d) Manteranse preferentemente a estrutura e a organización espacial do contorno, coa conservación xeral 

das aliñacións e rasantes.  

e) Procurarase e valorarase a integración e compatibilidade dos usos e costumes tradicionais e 

característicos configuradores do ambiente cos de nova implantación. 

f) Facilitarase a implantación de actividades complementarias compatibles cos valores culturais dos bens 

que garantan a continuidade do seu mantemento co establecemento de novos usos. 
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VI. ANUNCIOS

A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 17 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental 
e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da 

De acordo co previsto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, faise público 
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Estratexia de actuación e o estudo económico Informe ou 

memoria de sustentabilidade económica. 

Artigo 143. Estratexia de actuación, estudo económico e memoria de sustentabilidade económica 

1. Os plans xerais de ordenación municipal conterán a estratexia para o desenvolvemento coherente do 

plan e, en particular, determinarán a execución dos sistemas xerais que deban crearse necesariamente 

para o desenvolvemento das áreas de solo urbano non consolidado e dos sectores de solo urbanizable 

(artigo 59.1 da LSG). 

2. O plan xeral de ordenación municipal conterá unha avaliación do custo de execución dos sistemas xerais 

e das actuacións previstas, coa indicación do carácter público ou privado da iniciativa de financiamento, 

xustificando as previsións que cumpra realizar con recursos propios do concello (artigo 59.2 da LSG). 

Así mesmo, o plan realizará unha avaliación económica da implantación dos servizos e da execución das 

obras de urbanización que resulten necesarias para a remodelación de urbanizacións e espazos públicos 

existentes e para as intervencións illadas que prevexa no solo urbano consolidado e no solo de núcleo 

rural. 

3. O estudo económico do plan xeral incorporará unha memoria de viabilidade económica, en termos de 

rendibilidade, de adecuación aos límites do deber legal de conservación e dun adecuado equilibrio entre os 

beneficios e as cargas derivados da ordenación proposta, co contido mínimo sinalado na lexislación estatal. 

4. O contido do estudo económico será proporcionado á complexidade da ordenación e características do 

concello. 

5. Ademais do estudo económico, incorporarase o informe de sustentabilidade económica, co contido 

establecido na lexislación estatal. O informe dividirase en dúas partes:........ 

a) Parte I: avaliación do impacto da actuación urbanizadora nas facendas públicas afectadas polo custo 

das novas infraestruturas ou da prestación de servizos resultantes. 

Esta avaliación estimará o importe total do investimento e os gastos correntes públicos necesarios para 

a execución e o mantemento de todas as infraestruturas e equipamentos previstos polo planeamento, 

tanto os correspondentes aos sistemas xerais definidos no plan como aos sistemas locais 

dimensionados, mediante os estándares que o plan estableza. Así mesmo, estimaranse os ingresos 

públicos que puidesen derivar da completa execución das previsións do plan xeral. 

b) Parte II: ....... 
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