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1. EXPOSICIÓN PÚBLICA E TRAMITACIÓN DA APROBACIÓN INICIAL. 

Unha vez rematados os traballos desta fase, o Equipo fixo entrega no Concello da 
documentación integrante do documento definitivo para Aprobación Inicial, que foi aprobado 
polo Concello en pleno do 27/02/2009 e sometido á exposición pública. 

A publicación deste acordo e do período de exposición pública foi realizada no Diario Oficial de 
Galicia do día 13 de marzo de 2009. 

A partires do 12 de marzo de 2009, comezáronse a enviar copias do PXOM a diferentes 
organismos e entidades, segundo se recolle na seguinte relación: 

Administración Xeral do Estado: 

- Delegación do Goberno en Galicia (expl. obrigado no DR para ISA). Remitido en 
data 12/03/09. 

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:  

 Secretaría General del Mar, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
el Mar, artigos 112 a) e 117.1, da Lei 22/88 de Costas. Enviado en data 
12/03/09, responderon en data 28/05/09. 

- Ministerio de Industria, artigo 26.2 da Lei 32/2003, do 3 de novembro, Xeral de 
Telecomunicacións. Remitido en data 12/03/09. Responderon en data 06/04/09. 

- Ministerio de Fomento: 

 Autoridade Portuaria da Coruña, a través do organismo público Portos do 
Estado, Lei 27/1992, de 24 de novembro, de Portos do Estado e da Mariña 
Mercante, modificada pola Lei 62/1997, de 26 de decembro; artigos 116, 117 
e 118, da Lei 22/88 de Costas. Enviado en data 12/03/09, responderon en 
data 26/05/09 (é un fax). 

Administración da Comunidade Autónoma de Galicia: 

- Consellería de Medio Ambiente, Transportes e Infraestruturas: 

 Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, Lei 9/2006, de 28 de 
abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no 
medio ambiente, nos termos en que se expresa a súa disposición transitoria 
1ª (expl. obrigado no DR para ISA). Enviado en data 12/03/09, responderon 
en data 23/04/09 (Dirección Xeral de Calidade e Avaliación ambiental). 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza (expl. obrigado no DR para 
ISA). Remitido en data 12/03/2009. Non hai resposta. 

 Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, acerca do 
exercicio da competencia autonómica en materia de protección de costas, 
artigo 117.1 e 2 da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas. Remitido en data 
12/03/2009, non houbo resposta. Reiterado á Consellería de Medio Ambiente, 
territorio e Infraestruturas (Secretaría Xeral de Ordenación Territorial e 
Urbanismo, costas), responderon en data 19/5/10. 

 Dirección Xeral de Infraestruturas, Artigo 15.4 da Lei 4/1994, do 14 de 
setembro, de Estradas de Galicia. (expl. obrigado no DR para ISA). Enviado 
en data 12/03/09, responderon en data 22/06/09. 

 Instituto Galego de Vivenda e Solo, Decreto 262/2007, do 20 de decembro, 
polo que se aproban as normas do hábitat galego. Enviado en data 12/03/09, 
responderon en data 21/04/09 (Dirección Xeral de fomento e calidade da 
Vivenda). 
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- Consellería de Cultura e Turismo: 

 Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Artigo 189 da Lei 33/2003, do 3 de 
novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas. Enviado en data 
12/03/09, responderon en data 25/05/09, e un segundo informe en 18/5/2010. 

- Consellería do Medio Rural, Artigo 39 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de 
montes. (expl. obrigado no DR para ISA), mediante informe da Delegación 
Provincial. Remitido en data 12/3/2009, non houbo contestación. 

- Consellería do Mar (a través do ente público Portos de Galicia), artigo 18 da Lei 
27/1992, de 24 de novembro, de Portos do Estado e da Mariña Mercante. 
Enviado en data 12/03/09, responderon en data 23/04/09. 

- Augas de Galicia (Organismo Autónomo adscrito á CMATI), Arts. 4 e ss. RD 
849/1986, do 1 de abril. Remitido en data 12/3/2009, responderon en data 
30/10/09. 

Administración Local: 

- Deputación Provincial da Coruña. (expl. obrigado no DR para ISA). Enviado en 
data 12/03/09, responderon en data 5/08/09. 

- Concellos lindeiros: Vimianzo, Laxe e Muxía. (expl. obrigado no DR para ISA). 
Remitido a Laxe, Vimianzo e Muxía na mesma data, (12/03/2009), non houbo 
contestación. 

A exposición ao público propiamente dita, realizouse dende o 14 de marzo de 2009 ata o 14 de 
maio dese mesmo ano, na Casa do Concello de Camariñas.  

A atención ao público para a realización das consultas pertinentes, foi atendida durante este 
período (e aínda despois) polos membros da Oficina Técnica do concello. e varios días á 
semana por parte de membros do Equipo Redactor, nese mesmo lugar. 

A participación pública, no proceso de información do documento de Aprobación Inicial, foi 
importante, e, ademais, numericamente tense traducido nunha cantidade proporcional de 
alegacións. 
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2. AS ALEGACIÓNS PARTICULARES OU VECIÑAIS. 

Imos a facer unha análise o máis exhaustiva posible, respecto das alegacións presentadas, 
para estudar convenientemente o alcance do que se solicita, e do nivel de aceptación que a 
xuízo do equipo redactor, se podía acadar na presente entrega da documentación. 

A participación pública no proceso de aprobación inicial foi salientable, e se ten traducido á 
cantidade proporcional de 632 alegacións.  

Procedeuse a unha análise polo miúdo respecto das alegacións presentadas, para estudiar 
convenientemente o alcance do que se solicita e do nivel de aceptación que a xuízo do equipo 
redactor se podía acadar na seguinte entrega da documentación. 

No proceso de análise as alegacións foron divididas en catro grupos, dependendo da parroquia 
onde se sitúen: 

1.- Alegacións relativas á parroquia de Camariñas: 

2.- Alegacións relativas á parroquia de Camelle: 

3.- Alegacións relativas á parroquia de Ponte do Porto: 

4.- Alegacións relativas á parroquia de Xaviña: 

5.- Outras alegacións. 

Despois de esta clasificación xeral das alegacións, fíxose unha lectura mais polo miúdo de 
cada unha delas, sendo localizadas e numeradas na cartografía do concello. 

Por último tódalas alegacións foron valoradas polo equipo redactor atendendo ao seguinte 
criterio: 

1.-Estimadas, todas aquelas alegacións que teñen posibilidade de ser incorporadas ao plan . 

2.-Desestimadas, todas aquelas alegacións que teñen difícil ou imposible a súa incorporación o 
plan. 

3.-Estimadas parcialmente, todas aquelas alegacións que só parte do exposto ten a 
posibilidade de ser incorporado ó plan. 

No seguinte cadro resúmese a valoración feita polo equipo redactor das alegacións recibidas 
na totalidade do concello de Camariñas: 

TOTAL 
CONCELLO ESTIMADAS DESESTIMADAS ESTIMADAS 

PARCIALMENTE 
SEN 

LOCALIZAR  TOTAL  

ALEGACIÓNS 259 275 82 16 632 
% 40,98 43,51 12,97 2,53 100,00 

 
Compre sinalar que as modificacións derivadas dos cambios solicitados pola CMATI para a 
Aprobación Definitiva do PXOM teñen afectado a algunhas das alegacións recollidas e 
analizadas no presente apartado, pero a espera de que se aprobe definitivamente o plan con 
estas modificacións, non se teñen realizado aínda as valoracións correspondentes a respecto 
da súa incidencia no tratamento ou na resposta as citadas alegacións, o que non se poderá 
realizar con exactitude ata que finalmente se acade a Aprobación Definitiva do PXOM, para 
saber a incidencia final nesas alegacións.  

Por outra parte tense que sinalar que dezaseis, das 632 alegacións, non foron localizadas polo 
que non se puideron avaliar. 

Na táboa detállanse as alegacións non localizadas: 
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Nº 
REXISTRO DATA NOME PARROQUIA OBSERVACIÓN 

1772 31/03/2009 JESÉ MOUZO TAJES Camariñas. sen localizar 
2783 11/05/2009 CARMEN ALLO TAJES Camelle. sen localizar 
2248 23/04/2009 MARÍA MOUZO TAJES Camariñas. sen localizar 
2976 14/05/2009 DOLORES MOUZO MIRANDA Camariñas. sen localizar 
3048 14/05/2009 CARMEN NOEMÍ ROMERO TAJES. Ponte do Porto sen localizar 
3049 14/05/2009 CARMEN NOEMÍ ROMERO TAJES. Ponte do Porto sen localizar 
3025 14/05/2009 MARÍA LUZ VIGO TAJES. Camariñas sen localizar 

3060 14/05/2009 AMPARO VÁZQUEZ PÉREZ. Xaviña sen localizar 

3120 14/05/2009 ESTRELLA CASTIÑEIRA MARTÍNEZ Camariñas sen localizar 

3059 14/05/2009 CELESTINA CASTIÑEIRA BLANCO Xaviña sen localizar 

3064 14/05/2009 HERMIDA BERMÚDEZ MARTÍNEZ Camariñas sen localizar 

3044 14/05/2009 MANUEL CARRIL BLANCO Camariñas sen localizar 

3047 14/05/2009 LORETO MOREIRA CANOSA. Camariñas sen localizar 

3042 14/05/2009 ANA BLANCO BERMÚDEZ. Camariñas sen localizar 

3041 14/05/2009 ANA BLANCO BERMÚDEZ. Camariñas sen localizar 

3043 14/05/2009 ANA BLANCO BERMÚDEZ. Camariñas sen localizar 

Nos seguintes apartados detállase máis polo miúdo os problemas expostos nas alegacións. 

1.- Alegacións relativas á parroquia de Camariñas: 

Recibíronse un total de 334 alegacións relativas á parroquia de Camariñas. 

Maioritariamente as alegacións atendidas fan referencia á desconformidade coa clasificación 
proposta na aprobación inicial. A maior parte delas solicitando a inclusión en Solo Urbano 
Consolidado. 

Nas alegacións situadas en solo urbano gran cantidade delas fan referencia á desconformidade 
coa edificabilidade asignada ou coa ordenanza aplicada, requirindo na maioría dos casos un 
aumento da edificabilidade ou o cambio cara unha ordenanza que permita maior intensidade 
edificatoria.  

No viario local, a maioría das alegacións presentadas solicitase maioritariamente unha redución 
da sección ou a corrección da aliñación para adaptarse ao edificado existente. 

No que respecta aos sistemas xerais, atendéronse diversas alegacións relativas ao Paseo 
Marítimo de Camariñas e á desconformidade nos terreos protexidos próximos á estrada 
autonómica AC-432. 

Foron atendidas tamén 38 alegacións que fan referencia á desconformidade coa delimitación 
do ámbito do P.E.P.R.I. ou coa inclusión de determinada edificación no catálogo. Das cales 24 
foron desestimadas e 14 estimadas total ou parcialmente. 

No seguinte cadro resúmese a valoración feita polo equipo redactor a totalidade das alegacións 
relativas á parroquia de Camariñas: 

CAMARIÑAS ESTIMADAS DESESTIMADAS ESTIMADAS 
PARCIALMENTE 

SEN 
LOCALIZAR  TOTAL  

ALEGACIÓNS 125 147 51 11 334 
% 37,43 44,01 15,27 3,29 100,00 

 

2.- Alegacións relativas á parroquia de Camelle. 

Recibíronse un total de 117 alegacións na parroquia de Camelle.  
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A maior parte destas alegacións fan referencia á desconformidade coa clasificación proposta 
na aprobación inicial, sobre todo en canto á clasificación como Solo Urbano non Consolidado 
dentro dunha área de planeamento remitido, a maior parte buscan a inclusión no solo urbano 
consolidado. Sinalar un grupo de seis alegacións que manifestaban o súa desconformidade 
coa ordenación proposta nunha A.P.R., remitíndonos un acordo privado. Este acordo non se 
puido estimar dada a escasa sección viaria e á reducida dimensión da parcela mínima que se 
propoñía. 

No solo urbano consolidado, a maioría das alegacións requiren un aumento da edificabilidade, 
o aumento do fondo ou a fronte edificable ou o cambio cara unha ordenanza que permita maior 
intensidade edificatoria. Sinalar ademais algunha alegación ao respecto de parcelas situadas 
nos ámbitos PEZL-08 ou PEZL-09. 

No que respecta aos sistemas locais, foron estimadas catro alegacións referidas á situación 
dos espazos libres locais.  

No referente ao catálogo, catro das cinco alegacións presentadas foron parcialmente 
estimadas e unha desestimada. No trazado do viario, solicitábase maioritariamente a reducción 
da sección, na  maior parte se desestimaron pois se propoñían dimensións moi reducidas. 

No seguinte cadro resúmese a valoración feita polo equipo redactor a totalidade das alegacións 
relativas á parroquia de Camelle: 

CAMELLE ESTIMADAS DESESTIMADAS ESTIMADAS 
PARCIALMENTE 

SEN 
LOCALIZAR  TOTAL  

ALEGACIÓNS 55 53 8 1 117 
% 47,01 45,30 6,84 0,85 100,00 

 

3.-Alegacións relativas á parroquia de Ponte do Porto. 

Recibíronse un total de 95 alegacións relativas á parroquia de Ponte do Porto. 

Maioritariamente as alegacións atendidas fan referencia a desconformidade coa clasificación 
proposta na aprobación inicial. Moitas das alegacións desestimadas neste senso pertencen a 
Solo Rústico de especial Protección. 

En solo urbano consolidado hai tres alegacións que manifestan a desconformidade coa 
ordenanza aplicada, das cales se estiman dúas e se incorporan ao plan.  

Hai ademais sete alegacións relativas á temas de corrección da cartografía, en canto a vías 
non trazadas ou a delimitación errónea na liña de portos.  

Por último sinalar unha alegación desconforme coa inclusión no catálogo, que foi desestimada 
polo equipo redactor. 

No seguinte cadro resúmese a valoración feita polo equipo redactor a totalidade das alegacións 
relativas á parroquia de Ponte do Porto: 

PONTE DO 
PORTO ESTIMADAS DESESTIMADAS ESTIMADAS 

PARCIALMENTE 
SEN 

LOCALIZAR  TOTAL  

ALEGACIÓNS 44 37 12 2 95 
% 46,32 38,95 12,63 2,11 100,00 

 

4.-Alegacións relativas á parroquia de Xaviña. 

Recibíronse un total de 82 alegacións relativas á parroquia de Xaviña. 

Maioritariamente as alegacións atendidas fan referencia á desconformidade coa clasificación 
proposta na aprobación inicial, solicitando a maior parte delas a inclusión no núcleo rural ou na 
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súa área de expansión. Moitas das alegacións que foron desestimadas é porque solicitaban a 
expansión cara a servidume de protección de costas.  

Sinalar dúas alegacións de corrección da cartografía.  

No que respecta á situación dos sistemas locais, hai unha alegación que manifesta a 
desconformidade coa situación do campo de fútbol de Xaviña, outra na que se solicita  un 
cambio de uso de deportivo a sociocultural e a última que manifesta a desconformidade coa 
área deportiva reservada preto da canle do río. A primeira e a terceira delas desestímase e a 
segunda estímase favorablemente. 

Sinalar ademais unha alegación referida á desconformidade coa clasificación, pois quería 
manter o uso industrial da actualidade, non foi posible aceptala, pois a situación da parcela non 
cumpre cos requisitos esixidos para este tipo de solo. 

De tódalas alegacións recibidas desta parroquia foron estimadas trinta e nove do total das 
oitenta e dous, trinta e sete foron desestimadas e catro incorpóranse parcialmente.  

Na seguinte táboa resúmese a valoración feita as devanditas alegacións polo equipo redactor : 

XAVIÑA ESTIMADAS DESESTIMADAS ESTIMADAS 
PARCIALMENTE 

SEN 
LOCALIZAR  TOTAL  

ALEGACIÓNS 34 37 9 2 82 
% 41,46 45,12 10,98 2,44 100,00 

 

5.-Outras alegacións. 

Recibíronse un total de catro alegacións que aluden á xeneralidade do concello, dúas delas 
refírense á corrección ou a desconformidade con certos aspectos da normativa urbanística, 
unha se estima parcialmente e a outra se desestima, pois incide en aspectos que, de 
aceptarse, reduciríase a calidade do conxunto de edificacións da vila. 

Outra pertence ao Comité de Defensa das Rías Altas se alude principalmente á 
desconformidade en canto aos valores medioambientais do plan. 

Por último sinalar a alegación presentada pola Entidade Mercantil Electra del Xallas que alude 
principalmente a temas do subministro de enerxía eléctrica. 

TOTAL CONCELLO ESTIMADAS DESESTIMADAS ESTIMADAS 
PARCIALMENTE  TOTAL 

ALEGACIÓNS 1 1 2 4 
% 25,00 25,00 50,00 100 

 

2.1. Informe-resposta individualizada das alegacións particulares e de organizacións. 

A resposta particularizada a cada unha das alegacións contense nun anexo, ao final do 
presente documento. 

Igual que no apartado anterior, compre sinalar que as modificacións derivadas dos cambios 
solicitados pola CMATI para a Aprobación Definitiva do PXOM teñen afectado a algunhas das 
alegacións contestadas, pero a espera de que se aprobe definitivamente o plan con estas 
modificacións, non se teñen realizado aínda os cambios necesarios na resposta as citadas 
alegacións, o que non se poderá realizar con exactitude ata que finalmente se acade a 
Aprobación Definitiva do PXOM, para saber a incidencia final nesas alegacións. 
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3. INFORMES DAS ADMINISTRACIÓNS. 

Ademais das alegacións particulares e veciñais e do Informe Previo da CPTOPV (logo 
CPTOPT e agora CMATI), recibíronse informes ou escritos de varias Administracións. A análise 
dos informes sinxelos ou con poucos condicionantes, recóllese no presente apartado, e os que 
requiren unha análise polo miúdo, recóllense en apartados independentes. 

Emisor Data emisión Resolución 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar do Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

25/5/09 Contestado 

Dirección Xeral de Infraestruturas da CMATI 10/6/09 Contestado 

Consellería de Vivenda e Solo (agora CMATI e IGVS) 16/4/09 Contestado 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural  15/5/09 Contestado 

Autoridade Portuaria de A Coruña 20/5/09 Contestado 

Portos de Galicia da CPTOPT (agora CMATI) 14/4/09 Contestado 

Augas de Galicia da CMATI 27/10/09 Contestado 

Deputación de A Coruña 5/8/09 Favorable 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (agora 
CMATI) 

6/4/09 Favorable 

Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da 
Información  

1/4/09 Favorable 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (2º informe) 18/5/10 Contestado 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 12/07/10 Favorable 

Dirección Xeral de Infraestruturas da CMATI 23/09/10 Favorable 

Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da CMATI 
(Costas Galicia) 

19/5/10 Contestado 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar do Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 30/3/11 Favorable 

Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural. Consellería do Medio 
Rural. 18/8/11 Contestado 

Ministerio de Defensa 05/9/11 Favorable 

Portos de Galicia Consellería do Mar. 15/11/2011 Favorable 

Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da CMATI 
(Costas Galicia) 

25/9/12 Contestado 

 
Os orixinais destes informes contéñense no Expediente de tramitación do PXOM 
dilixenciado polo Concello. 

A Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información (do 
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio da Administración Xeral do Estado) emite o 
1/4/2009 o preceptivo informe en materia de comunicacións electrónicas, tal e como se 
establece no artigo 26.2 da Lei 32/2003 de 3 de novembro, Xeral de Telecomunicacións, en 
relación coa redacción do PXOM deste concello. O devandito informe é favorable, e formula 
unha serie de observacións e normas aplicables en materia de comunicacións electrónicas. 

O día 5 de agosto de 2009 emítese o informe da Deputación de A Coruña, que é favorable, 
establecendo unha puntualización a respecto dos viarios da súa titularidade, polo que na 
documentación do PXOM se procede a arranxar dito erro. 
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O día 6/4/2009 emítese o informe da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 
Sostible a respecto da normas aplicables sobre a xestión de residuos, pero sen incidencia 
substancial no PXOM. 

O mesmo se pode dicir dos informes do Ministerio de Defensa e de Portos de Galicia 
(Consellería do Mar), tamén favorables. 

3.1. Resposta ao informe da Dirección Xeral de Infraestruturas da CMATI de 10/6/09. 

1.- Modifícase, na memoria informativa, a denominación LC-432 pola correcta AC-432 e 
indícase no punto sinalado no informe da mesma, a categoría de estrada. 

2.- Clasifícase como rústico a liña límite da edificación do UDI-B1. 

Corríxese o erro do estreitamento do solo rústico de protección de infraestruturas no norte do 
NR-08. Agra Mar. 

3.- Clasificación e cualificación do solo de núcleo rural. 

-NR-18.Allo. 

Estúdase a apertura dun viario alternativo á AC-432, de xeito que non teñan acceso directo á 
estrada autonómica, así as edificacións que se pretendan construír nesas parcelas dependerán 
da apertura dese viario. 

Por outra banda incorpórase á normativa a prohibición dos accesos directos á estrada 
autonómica. 

-NR-17. Dor. 

Estúdase a apertura dun viario alternativo á AC-432, de xeito que non teñan acceso directo á 
estrada autonómica, así as edificacións que se pretendan construír nesas parcelas dependerán 
da apertura dese viario. 

Defínese unha aliñación no ámbito do núcleo rural tradicional de Dor, cun ancho de 20 metros, 
salvando as edificacións existentes. 

-NR-16. A Piosa. 

Defínese unha aliñación de 16 metros, salvando as edificacións existentes. 

Por outra banda, indícase na normativa que se prohiben os accesos directos á estrada 
autonómica. 

-NR-12. Prado. 

Redefínese a delimitación do núcleo na súa área de expansión. 

-NR-09. Covadiña-Cruceiro. 

Exclúese a última parcela do núcleo ao leste. 

Por outra banda, indícase na normativa que se prohiben os accesos directos á estrada 
autonómica. 

Defínese unha aliñación de 16 metros salvando as edificacións existentes. 

-NR-08. Agra Mar. 

Elimínase a área de expansión no leste do núcleo. 

Defínese unha aliñación de 16 metros salvando as edificacións existentes. 

4.- Clasificación e cualificación do solo urbano consolidado. 
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Regularízanse as aliñacións na rúa Curros en Ponte do Porto, cun ancho de 16 m. 

No extremo oeste de Ponte do Porto defínese unha aliñación de 25 metros. 

En Camariñas, na zona norte, defínese unha aliñación de 25 metros e na Avda. da Coruña 
defínense aliñacións de 16 metros. 

5.- No solo urbano non consolidado indícanse nas fichas o apuntado no informa para as APR-
A17, B4 e B5. A APR-B3 indicada no informe, elimínase da ordenación . 

6.- Acéptase todo o indicado no informe e procédese a indicalo nas fichas UDI-B1 e UDI-A2. O 
ámbito UNDR-A4 indicado no informe elimínase da ordenación. 

3.2. Resposta ao informe da Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar do 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de 25/5/09. 

1.- Revisadas de xeito pormenorizado as deficiencias sinaladas no informe, corríxense de 
acordo aos datos que o concello ten nesta materia e que se facilitaron ao equipo redactor. En 
todo caso, prevalecerán os datos recollidos no antedito expediente oficial. 

2.- Non se conciben modificacións, só se ratifica a lexislación aplicable. 

3.- Modifícase a localización da EDAR situándoa fóra dos primeiros vinte metros dende a 
ribeira do mar, cumprindo deste xeito o artigo 44.6 da Lei de Costas. Así e todo, as EDAR ás 
que fai referencia o informe, están, a día de hoxe en execución, seguindo senllos proxectos 
definidos pola Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. 
Augas de Galicia. 

4.- O proxecto concibido no PXOM, a día de hoxe, está en execución tendo tódolos títulos 
habilitantes necesarios. 

5.- Incorpórase nas fichas dos núcleos sinalados (NR-06, NR-08 e NR-16) o apuntado no 
informe, tendo que cumprir os artigos 24,25, 27 e 28 da Lei de Costas. Procedese tamén a 
incluír na normativa unha regulación específica para as zonas dos núcleos de poboación que 
se localicen dentro dalgunha zona de protección do deslinde costeiro vixente (e remarcase o 
concepto de vixente, por canto no momento en que se varíen as zonas de protección polo 
organismo competente, automaticamente variará a zona de aplicación das citadas condicións, 
tal e como se recolle na normativa). 

6.- Procedese a incluír na Memoria Xustificativa un novo apartado (o 8.9) no que se inclúe a 
demostración de que a edificabilidade de cada un dos ámbitos de solo urbanizable é inferior á 
media do solo urbanizable do termo municipal (que tamén se calcula neste apartado, 
resultando unha media de 0,55 m2/m2). A este respecto, se establecen tamén as 
particularidades que afectan aos dous ámbitos de solo industrial incluídos no novo Plan 
sectorial de solo empresarial de Galicia (UDI-A1 e UDI-B1), que se regularán polo establecido 
nese Plan, por tanto no primeiro caso se consignará orientativamente a edificabilidade que tiña 
establecidas o anterior PSOAEG-2004, e no caso dos ámbitos que só están parcialmente 
dentro da zona de 500 m. (UDR-A1 e UDI-B1) aplicaranse as restricións só a parte do ámbito 
que este integramente nesa zona de influencia de 500 m., e así se fará constar nas fichas de 
planeamento deses ámbitos. 

3.3. Resposta ao Informe de Augas de Galicia da CMATI de 27/10/09. 

Aínda que os informes deste organismo son basicamente enunciativos e indicativos de 
lexislación aplicable, referéncianse os cambios que se introducen no PXOM a respecto do que 
indican os informes dos distintos departamentos:  

1.- Zona Galicia Centro. 
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Represéntase nos planos de ordenación o leito do afluente do río Lamastredo pola súa marxe 
dereita, dándolle a clasificación do solo que lle corresponde. 

2.- Subdirección xeral de programación e proxectos. 

a).- Normativa. Modifícanse na Normativa e na Memoria Xustificativa os erros detectados polo 
informe. 

b).- Abastecemento. A información recollida, na documentación achegada á Subdirección Xeral 
de programación e proxectos, é froito do traballo de campo e da información dada polo concello 
de Camariñas. 

As actuacións propostas xustifícanse, na rede de abastecemento, xustifícanse no Estudo 
económico e financeiro do PXOM. 

Reaxústanse as dotacións para o abastecemento urbano do concello, estimándoo en 210 
l/hab/día, polo que se modifica e se corrixe o indicado na memoria xustificativa e na Normativa 
urbanística. 

3.4. Resposta ó informe de Portos de Galicia da CPTOPT (agora CMATI) de 14/4/09. 

Revisadas de xeito pormenorizado as deficiencias sinaladas no informe, as decisións tomadas 
a respecto de cada punto son as que seguen: 

1.-Corríxese a eiva na documentación indicada no informe, incluíndo o Porto de Sta. Mariña. 

2.-Considérase como Plans Especiais de Portos, as zonas de servizos de portos de 
Camariñas, de Camelle, coa instalación complementaria de Arou, e de Sta. Mariña. 

3.-Delimitase correctamente a instalación complementaria de Arou e corríxese a eiva na 
documentación do Porto de Sta. Mariña. 

Elimínanse os sistemas xerais de equipamentos E-059 e E-074 dos sistemas xerais portuarios. 
Tamén elimínase os sistemas xerais de espazos libres L-136 e L-007 dos sistemas xerais 
portuarios. 

4.-Eliminase da Memoria Informativa os equipamentos ós que se refire o punto 4 do informe. 

5.-Modificase na Memoria informativa, no punto 5.3.Outras afeccións, o indicado no informe. 

6.-Modifícanse os apartados que se indican na Normativa. 

7.-Elimínanse os equipamentos e espazos libres indicados e as súas fichas. 

8.- Corríxese a eiva na documentación incluíndo o Porto de Sta. Mariña. 

9.- Unha vez contrastada a discrepancia a este respecto entre os criterios da Consellería de 
Cultura e os de Portos, a propia Consellería de Cultura nos ten indicado que se porán en 
contacto con ese organismo para manter a protección e catalogación de elementos dentro da 
zona portuaria, polo tanto se manteñen na ordenación do PXOM. 

10.- Inclúese na Normativa que nos ámbitos lindantes con solo de sistema xeral portuario, 
requirirase con carácter previo á concesión da licenza urbanística, a obtención de informe 
favorable de Portos de Galicia. 

3.5. Resposta o informe da Consellería de Vivenda e Solo (agora CMATI e IGVS) de 16/4/09. 

O informe da Consellería de Vivenda baseábase nas Normas de Hábitat Galego (Decreto 
262/2007), que foron substituídas e derrogadas o 18/2/2010 polas Normas de Habitabilidade de 
Vivendas en Galicia (Decreto 28/2010), que entrarán plenamente en vigor o 18 de abril de 
2010, por tanto enténdese xa obsoleto o informe recibido sobre o PXOM ao abeiro das NHG, 
polo que na documentación do PXOM obviaranse as observacións que se facían a respecto de 
moitos aspectos que as NHV-2010 teñen derrogado (sobre todo as condicionantes urbanísticas 
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e as referidas aos ámbitos sen ordenación detallada, mais tamén moitos condicionantes que se 
aplicaban aos espazos exteriores de calidade que agora pasa a definir plenamente o PXOM), 
que eran a maior parte das observacións do citado informe da CVS de 16/4/2009, xa que logo, 
as correccións que se fan no PXOM nos aspectos de habitabilidade son as que se refiren ao 
novo decreto das NHV-2010, entendendo por cumprimentado o que se citaba no informe sobre 
adaptación do PXOM a respecto das normas de habitabilidade vixentes. 

De feito realizáronse entre outras as seguintes melloras no PXOM: 

• Se ten introducido na Normativa a definición das condicións do Espazo Exterior de 
Calidade, que cumprirán tanto o propio PXOM no solo urbano consolidado e de núcleo, 
rural, como os documentos de desenvolvemento nos solos urbanizables e urbano non 
consolidado. 

• Defínense mellor as condicións dimensionais e de calidade que haberán de cumprir os 
patios (incluído o de cuarteirón) de xeito que cumpren cos aspectos que as NHV-2010 
teñen establecido (e de feito en moitos aspectos dimensionais remitímonos directamente 
as NHV). 

• Redáctanse unhas condicións para os espazos libres, que garanten un tratamento de 
conxunto no que se xeren ou preserven espazos públicos comunitarios e de relación 
propios dos núcleos rurais (entrecamiños con función de praza, campos da festa, ...). 

• No apartado 7.3.2.1. sobre os Plans Especiais de Protección, Rehabilitación e Mellora do 
Medio Rural. engádese que no seu Anexo de Habitabilidade resolverase a definición das 
condicións de habitabilidade dos espazos exteriores comunitarios do mesmo xeito que no 
punto anterior. 

• De xeito xeral. ao grafar as aliñacións dos novos viais se ten en conta (coas limitacións 
existentes a respecto das aliñacións historicamente consolidadas con edificacións ou 
peches de interese) que han de ser considerados Espazos Exteriores de Calidade, dos que 
depende que a iluminación e ventilación das vivendas acade a mínima sección establecida, 
por tanto, e coas limitacións sinaladas, garántese que a relación ancho da rúa/altura dos 
edificios conta coa dimensión axeitada (e posible en cada caso) para unhas boas 
condicións de iluminación e ventilación. 

• Axustáronse en xeral as determinacións do PXOM as NHV e complementáronse as 
xustificacións do seu cumprimento polo plan, tal e como se demanda nese Decreto. 

3.6. Resposta ao informe da Autoridade Portuaria da Coruña de 20/5/09. 

1.- A catalogación do Faro do cabo Vilán non implica ningunha delimitación do seu uso, polo 
que estes serán os correspondentes ás necesidades dos servizos aos que está destinado. 

2.- Con relación á Servidume da Enfilación de Sinalización Marítima de Villueira-Castelo, 
defínese e incorpórase nos planos de ordenación, para que, atendendo a normativa pertinente, 
se tomen as medidas protectoras convenientes no referente a edificacións e nivel de alumeado 
público, que afectase á visibilidade de dita enfilación. 

3.7. Resposta ao informe emitido pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de 15/5/09. 

O informe do 15 de maio de 2009 (Rexistro de saída nº 21355), trata múltiples aspectos que 
analizaremos pormenorizadamente, e que foron tamén tratados persoalmente, con carácter 
xeral, por membros do equipo na propia Delegación da Consellería. 

Divídese o informe en varias partes, e reflíctense no presente informe o tratamento dado a 
cada un dos apartados. 

1.- NO REFERIDO AOS BENS A PROTEXER: 
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Incluíuse nas fichas que inclúen determinados Bens de Interese Cultural (BIC) de caracter 
xenérico (Batería do Soberano1, escudos, hórreos, cruces e cruceiros) a súa consideración 
legal. 

Corrixíronse os erros detectados polos SSTT en relación á identificación dos BICs, incluíndo os 
que se adscribían nas fichas á categoría de BIC PROPOSTO. 

En relación aos elementos catalogados incluíron todos os que se incluíron no Anexo remitido 
polo IXPCG, agás a Fonte na Praza Maior de Camariñas, que carece de valor patrimonial 
(histórico ou artístico). Incluíuse tamén o Centro Sociocultural do Alemán, sito en Camelle. 

Corrixiuse o referido á clave de plano consignada no documento de Catálogo, incluíndo as 
coordenadas UTM de todos e cada un dos elementos catalogados, xa fosen de caracter 
arquitectónico, etnográfico ou arqueolóxico. 

Incluíuse en cada ficha o grao de protección asignado a cada ben de acordo co sinalado no 
Informe (Integral, Estrutural e Ambiental), incluíndo un apartado descritivo. A maiores 
simplificouse a identificación dos bens incluídos no Catálogo, distinguindo agora unicamente 
entre bens INVENTARIADOS, CATALOGADOS e BIC, tal e como sinala a Lei 8/1995. 

Incluíronse os contornos de protección (art. 75.4 da Lei 9/2002) pactados cos SSTT da DXPC, 
incluíndo referencia a esta circunstancia en cada ficha dos bens que gozan deles. Nas fichas 
corrixiuse a clave de plano indicada na entrega anterior e incluíronse tamén as consideracións 
referidas no Informe relativas ao tipo de solo no que se sitúan, apartado descritivo ou gráfico, 
actuacións permitidas e prohibidas, melloras necesarias, etc... 

En relación aos erros particulares detectados corrixiuse o grao de protección de cada un dos 
elementos citados no Informe de acordo cos SSTT; considerouse individualmente a protección 
dos escudos e brasóns; modificouse a adscrición alfanumérica dos muíños e o peirao aos que 
se refería o Informe da DXPC; sinalouse expresamente en cada ficha qué elementos 
conforman conxuntos indisociables, indicando ademais cales e cantos son os bens que 
conforman os distintos conxuntos: pazos, conxuntos de muíños, etc... 

No referido á situación de A_184 (Batería do Soberano) a súa localización correcta é a fixada 
polo Equipo Redactor (Coord. UTM 485066- 4774799), non a referida no Anexo remitido pola 
DXPC. 

2.- NO REFERIDO Á NORMATIVA DE PROTECCIÓN. 

2.1. Incluíuse un articulado nas ordenanzas de protección dos bens arquitectónicos, 
etnográficos e arqueolóxicos que regula o réxime de inclusión e exclusión de elementos a 
través dunha modificación puntual. 

2.2. Incorporouse á Normativa que os usos previstos nos contornos de protección de 
xacementos arqueolóxicos estarán condicionados á inexistencia de restos patrimoniais, 
podendo ser condicionados pola Consellería de Cultura en función dos resultados das 
intervencións. 

2.3. Foron modificadas as condicións e usos autorizables nos contornos de protección dos 
BICs e xacementos con grao II de protección. 

2.4. Os niveis de protección anteriores (Integral e Non Integral) foron substituídos por Integral, 
Estrutural e Ambiental, en concordancia co fixado nas fichas de Catálogo e co solicitado no 
Informe dos SSTT. 

2.5. No referido aos Tipos de Intervención autorizables, pormenorizáronse en cada un dos 
graos de protección referidos no punto anterior (2.4.). 

                                                      
1 Fichas A_184 e X_006. 



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CAMARIÑAS  

 Documento para Aprobación Definitiva 
 

 

consultora galega s.l. INFORME PARTICIPACIÓN    14 

 Outubro 2012   
 

2.6. En relación aos contornos de protección, tal e como se sinalou máis arriba (1.6), foron 
redefinidos, minorizados e/ou suprimidos de acordo cos criterios dos SSTT da DXPC. 

2.7. Incluíuse a necesidade de contar con autorización expresa do órgano competente da 
Consellería de Cultura para levar a cabo obras nos bens incluídos no Catálogo do PXOM ou 
nos seus contornos de protección. A maiores foi incorporado literalmente ao art. 3.6.4 o texto 
que se indicaba no Informe. Por último foi modificado o título do art. 6 no sentido indicado. 

3.- NO REFERIDO Á ORDENACIÓN: 

3.1. En relación á ordenación, e atendendo ao establecido polo art. 32 da Lei 9/2002, 
unicamente se clasificaron como solo Rústico de Especial Protección de Patrimonio (RPPC) os 
xacementos arqueolóxicos que gozan de contorno de protección integral: GA15016001; 
GA15016002, GA15016003, GA15016004, GA15016006 (correspondente coa Batería do 
Soberano, declarada BIC), así como o elemento etnográfico codificado como E_006. 

A maiores corrixiuse o referido no Informe relativo ao art. 8.10.1 da Ordenación. 

3.2. No que se refire ás fichas e aos planos de ordenación, a clave asignada aos xacementos 
arqueolóxicos, tal e como se indica no apartado descritivo da ficha de Catálogo, faise coincidir 
coa clave oficial asignada polo Inventario Xeral de Galicia nos seus tres últimos díxitos, aos 
efectos de facilitar a súa identificación. Con este propósito foron incorporadas, ademais, ambas 
claves en cada unha das fichas. 

3.3. Tal e como se indicaba no Informe dos SSTT o RPPC foi incorporado ao Plano de 
Estrutura Xeral e Orgánica do territorio, 1:15.000, serie O.1.1-Única. 

3.4. Incorporáronse ás fichas dos Solos Urbanos Non Consolidados (APR-XX), Solos 
Urbanizables (UDI-XX, UDR-XX, UNDR-XX) e do PEPRI-01, as condicións de ordenación e 
estéticas que deberán cumprir sempre que linden con edificacións catalogadas. A mesma 
determinación foi incluída no apdo. 7.3.2.1. referida aos PE de Protección, Rehabilitación e 
Mellora do Medio Rural. 

3.5. Incorporouse literalmente ao apartado 8.2.3 da Normativa a regulación de usos 
compatibles coa protección do patrimonio e a explotación do solo e os recursos naturais. 

3.6. Modificouse o sinalado no Informe (relativo ao art. 8.1.5), sendo incorporado aos arts. 8.1.6 
e 4.3.12 no sentido expresado no Informe dos SSTT (incluíndo a obriga de conservar muros de 
pedra tradicionais e arborado e vexetación autóctona), así como a literalidade do texto que se 
suxería engadir ao art. 8.2.3, que figura agora, no sentido solicitado, no apartado 8.10.2. 

3.7. Tamén se modificaron as ordenanzas e normas particulares de solo rústico no sentido 
expresado no Informe, indicando a maiores que as obras de derrubo e demolicións no contorno 
de elementos catalogados precisarán autorización da Consellería de Cultura (ver art. 8.1.3.). 

4.- NO REFERIDO Á NORMATIVA XERAL: 

4.1. Incorporáronse as determinacións solicitadas referidas ao planeamento subordinado e ás 
modificacións do plan xeral (ver art. 3.1.1.). 

4.2. Incluíuse a obriga de obter licenza para levar a cabo parcelacións (ver art. 3.6.12.1.), 
repoboacións forestais, así como os proxectos de agricultura intensiva (ver art. 3.6.2.). 

4.3. Nas licenzas de demolición estableceuse tamén a obriga de contar co informe favorable do 
órgano competente da Xunta de Galicia (ver art. 3.6.4.). 

4.4. Fixouse cando se consideran os movementos de terra obra maior ou menor (ver art. 
3.6.9.), impondo cautelas arqueolóxicas ás escavacións e movementos de terras que se leven 
a cabo dentro dalgún contorno dos bens arqueolóxicos catalogados (ver art. 10.5.). 

4.5. No que respecta aos requisitos da documentación dos proxectos, incluíuse a obriga de 
contar coa autorización da Consellería de Cultura (ver art. 3.6.4.).  
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4.6. A maiores engadiuse que alí onde a conservación de elementos catalogados entre en 
conflito coas novas aliñacións ou rasantes primará a conservación destes elementos (ver art. 
3.6.8.), establecendo ademais requisitos (ver art. 4.7.) e cautelas para os proxectos de 
urbanización (art. 4.8.3) que se leven a cabo no contorno de bens catalogados. 

4.7. No referido ás actividades extractivas engadiuse que estarán sometidas ao establecido no 
art. 32 da Lei 8/1995, matizando no apartado 3 que se estas se levan a cabo dentro dalgún dos 
contornos de bens culturais catalogados deberán obter, previa á licenza, a autorización 
preceptiva e vinculante da Consellería de Cultura (ver art. 4.4.14). 

3.8. Resposta ao 2º informe emitido pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de 18/5/10. 

O informe do 18 de maio de 2010, trata múltiples aspectos que analizaremos 
pormenorizadamente, e que foron tamén tratados persoalmente, con carácter xeral, por 
membros do equipo coa propia Delegación da Consellería. 

Divídese o informe en varias partes, e reflíctense no presente informe o tratamento dado a 
cada un dos apartados. 

1.- NO REFERIDO AOS BENS A PROTEXER: 

1. Incluíuse no Catálogo a ficha A_188, referida no Anexo I remitido ao Concello de 
Camariñas como “Casa con hórreo na rúa Calzada nº 20. A Ponte do Porto”. 

2. Corrixiuse a delimitación do xacemento GA15016006 (ficha X_006 do Catálogo) 
correspondente coa Batería do Soberano seguindo as recomendacións do informe; así 
ampliouse o contorno de protección arqueolóxico (grao II-2) para facelo coincidir co 
contorno de protección de bens arquitectónicos (ficha A_184 do Catálogo). Esta 
delimitación ten como únicas excepcións os ámbitos NW e NE, onde se exclúen da 
protección arqueolóxica dous grupos de edificacións en razón da destrución certa do 
substrato arqueolóxico que afecta a ambos sectores. A maiores a caracterización crono-
tipolóxica deste xacemento non permite, á luz da bibliografía especializada (ver Soraluce 
Blond; 19852 e 19953, ) albiscar ou presumir a existencia dunha estrutura defensiva 
perimetral desta batería militar á altura dos sectores referidos, de aí que o arqueólogo que 
subscribe (autor da prospección do termo municipal levada a cabo en 2006 baixo a 
dirección de César Parcero Oubiña) considere razoable excluír ambos sectores dunha 
cautela arqueolóxica. 

2.- NO REFERIDO Á NORMATIVA DE PROTECCIÓN: 

2.1. Modificouse o apartado 10.4, artigo 1º, referencia 1.4 no sentido expresado no informe, 
aclarando normativamente que os contornos de protección de caracter arquitectónico 
grafitados nos planos de ordenación quedarán exentos dos contornos xenéricos de 50 e 
100 m respectivamente –en función da súa natureza etnográfica ou arquitectónica- que 
fixan as NNSSCC de 1991. Xa que logo aqueles elementos que carecen de contorno de 
protección específico estarán ao establecido polas devanditas NNSSCC. 

2.2. Suprimiuse a protección xenérica ambiental para todos os elementos non catalogados 
incluídos nos contornos de protección delimitados a efectos que evitar contradición entre 
o expresado nos arts. 1º.14 e 6º. 

2.3. Incorporáronse ao apartado 10.4 as referencias á necesidade de autorización “preceptiva, 
previa e vinculante” para os actos suxeitos a licenza. 

                                                      
2 “Castillos y Fortificaciones de Galicia – La Arquitectura Militar de los siglos XVI-XVIII” 
Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña 1985. 
3 “Arquitecturas da Provincia da Coruña" – Tomos 1-15; (A Coruña 1995-2001). 
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2.4. Creouse unha ordenanza específica que regula o Solo Rústico de Especial Protección de 
Patrimonio Cultural (RPPC) no art. 8.10; pax 249 da Normativa. Ao tempo puntualizouse 
que tamén se inclúen neste tipo de solos aqueles que coincidan coa protección integral 
dos xacementos arqueolóxicos (en diante XXAA) caso do Castro de Mourín 
(GA15016001), mámoa e foxo do lobo de Reira (GA15016002), mámoas de Ponte do 
Porto (GA15016003 e GA15016004) e Batería do Soberano (GA15016006). Por último 
unificouse a denominación deste tipo de solo na normativa e nos planos de ordenación. 

2.5. En relación ao artigo 8.10.2, correspondente coa Ordenanza que regula o Solo Rústico de 
Especial Protección de Patrimonio Cultural (RPPC), prohibiuse expresamente o apuntado 
no informe da DXPC en relación ás construcións e instalacións atinxidas polos contornos 
de protección de XXAA: prohibición de establecementos de acuicultura, de calquera tipo 
de obra que altere o substrato arqueolóxico, construción e instalacións agrícolas, 
gandaría intensiva e extensiva, etc... En coherencia co anterior exceptuáronse os usos 
compatibles coa conservación e posta en valor de XXAA. 

2.6. Incluíuse tamén na Normativa (10.5) a excepcionalidade apuntada polos SSTT da DXPC 
en relación ás instalacións, conducións e tendidos soterrados que se pretendan situar 
nos ámbitos I-2 e II-2 dos xacementos arqueolóxicos. 

2.7. Por último engadiuse na Normativa (10.5) que as condicións de ocupación e os proxectos 
construtivos que se pretendan levar a cabo dentro dos ámbitos arqueolóxicos de Grao III 
poderán ser condicionados pola Consellería de Cultura en función do resultado das 
intervencións arqueolóxicas que, eventualmente, puideran realizarse a instancia da 
DXPC. 

3.- NO REFERIDO Á ORDENACIÓN: 

3.1. Incluíronse as condicións de desenvolvemento dos Solos Urbanos Non Consolidados na 
APR-A3 e nas fichas coas condicións de desenvolvemento dos Solos Urbanizables 
UNDR-B1, C1 e D1, tal e como se sinalaba no informe. 

3.2. Deuse cumprimento ao establecido no apdo. III do anterior informe da DXPC, no sentido 
de suprimir calquera caste de asignación xenérica da clase de solo rústico (RPPC) a 
ámbitos que non estean delimitados graficamente como tais nos planos de clasificación 
do solo. 

3.3. No que respecta á superposición de solos rústicos de especial protección, o equipo 
redactor optou por non superpoñer ningunha categoría de solo rústico ao Rústico de 
Especial Protección de Patrimonio Cultural (RPPC). 

3.9. Resposta ao informe emitido en materia de costas, pola Secretaría Xeral de Ordenación 
do Territorio e Urbanismo da CMATI o 19/5/2010. 

O informe fai unha serie de peticións de correccións, e estruturase en varios puntos temáticos 
que imos a extractar aquí (sinalados en cursiva) conxuntamente co tratamento que se lle vai a 
dar no PXOM.  

1. LIÑAS DE DESLlNDE DE DPMT.  

En relación ao cotexo das liñas de deslinde de DPMT e de servidume de protección 
representadas no PXOM coas dos tres expedientes de deslinde oficial correspondentes a este 
temo municipal, ademais de pequenas discordancias illadas, observáronse as seguintes 
discordancias con posible transcendencia na viabilidade do PXOM:  

Téñense solicitado a Costas os derradeiros deslindes e se teñen corrixido nos planos. 

2. NORMATIVA URBANÍSTICA.  

2.1,-Condicións da edificación na zona do dominio publico marítimo e na zona de protección 
(Apartado 4.3.3 do documento).  
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Empréganse termos incorrectos para referirse as distintas zonas reguladas na Lei de Costas 
(“zona de protección") e formula criterios (punto 2º) para a determinación da anchura da 
servidume de protección do DPMT cando é unha competencia atribuída á Administración 
Estatal e Autonómica conxuntamente, polo que deberán suprimirse. 

Tense redactado de novo este apartado tendo en conta as correccións apuntadas e a propia 
Lei de Costas e do seu Regulamento. 

2.2- SOLO URBANO. Plans especiais das zonas de litoral -PEZLs- (Apartado 6.5.3).  

O PXOM remite a ordenación de determinados ámbitos situados na fronte litoral a Plans 
Especiais (PEZLs) parece que coa finalidade de posibilitar novos usos e construcións na zona 
de servidume de protección do DPMT segundo o previsto na disposición transitoria 3ª.3 da Lei 
de Costas. Esta finalidade non resulta viable nos seguintes casos:  

- PEZL -1, PEZL-4, PEZL-5, PEZL-7. PEZL-8 (parcialmente) e PEZL-9 (parcialmente) por ser 
ámbitos nos que a zona de servidume de protección non ten unha anchura de 20 metros 
polo que non resulta de aplicación a disposición invocada; polo que os novos usos e 
construcións a realizar na zona de servidume estarán suxeitos ao disposto no Título II da 
Lei de Costas e do seu Regulamento; e as obras e instalacións preexistentes, ás 
disposicións transitorias 4ª 12ª e 13ª do Regulamento.  

Procedese a eliminar todos estes ámbitos e regulalos mediante ordenanzas supeditadas ao 
cumprimento da Lei de Costas. 
- No caso dos PEZL -2, PEZL-3. PEZL -6 e, parcialmente os PEZL-8 e PEZL-9 deberase 

acreditar o cumprimento dos requisitos contidos na disposición transitoria 3ª.3, que esixe 
que sexa o planeamento urbanístico o que propoña o acoutamento dos tramos de fachada 
marítima, xustificando que se acada a consolidación requirida.  

Procedese a eliminar algúns destes ámbitos (os PEZL-8 e PEZL-9, pasando a regulalos 
mediante ordenanzas supeditadas ao cumprimento da Lei de Costas) e a reaxustar o resto 
deles que cumpran os requisitos contidos na disposición transitoria 3ª.3 da Lei de Costas. 

2.3.-SOLO DE NÚCLEO RURAL (Apartado 7.3 do documento).  

O apartado 7.3.2.2. "Plans Especiais das zonas de litoral" en Solo de Núcleo Rural, contén 
unha referencia á disposición adicional 3ª da LOUG en relación ó réxime transitorio para 
ámbitos cunha extensión de 20 metros na zona de servidume de protección, que debe 
suprimirse tendo en conta que o ámbito do plan especial son os terreos abranguidos pala 
servidume de protección no núcleo de Tasaraño (NR-15) que ten unha anchura de 100 m, 
segundo deslinde aprobado pola O.M. do 24/43/99. 

Procedese a eliminar o apartado citado da normativa. 

Neste sentido, non parece oportuna a delimitación de áreas de expansión de núcleos rurais 
situadas nos primeiros 200 m terra dentro en virtude do carácter regrado do solo rústico de 
protección de costas definido no artigo 32.2 e) da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia. sen prexuízo da súa redución a 100 m polo trámite 
excepcional do artigo 32 da LOUG: cabe sinalar (NR01 Millarenga- Cobreira). NR07 Trasteiro, 
NR-15 Tasaraño, NR-16 A Piosa, NR-17 A Cerca e NR-18 Allo.  

Enténdese que a modificación da LOUG en 2010 xa ten eliminado as áreas de expansión e os 
núcleos rurais que dimanan desa modificación son propiamente núcleos rurais a tódolos 
efectos, por tanto non serían aplicables as limitacións que se citaban para as áreas de 
expansión. 

Así mesmo. en virtude do previsto no artigo 25 da Lei de Costas prohíbese expresamente a 
edificación residencial en ámbito de servidume de protección, aspecto, que se debería ter en 
conta á hora de delimitar os núcleos rurais e as súas respectivas zonas de expansión. Nesa 
situación cabe sinalar o NR-15 Tasaraño e NR-16 A Piosa.  
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En sintonía co indicado no punto anterior, os dous núcleos citados teñen xa o seu calculo de 
consolidación, e en todo caso nas zonas situadas en ámbito de servidume de protección 
estarán supeditadas ao cumprimento das limitacións que sexan de aplicación da Lei de 
Costas, tal e como se indica nas súas fichas de ordenación e nas propias ordenanzas da 
edificación. 

2.4.-SOLO URBANIZABLE (Apartado 9. do documento).  

Clasifícanse como solo urbanizable ámbitos que se atopan na zona de servidume de 
protección, contravindo o carácter regrado do solo rústico de protección de costas definido no 
artigo 32. 2 e) da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 
sen prexuízo da súa redución excepcional a 100 m.  

Procedese a eliminar de solo urbanizable todas aquelas zonas destes ámbitos que se 
atopaban en zona de protección para clasificarse como solo rústico, ou como solo urbano 
(naqueles casos concretos en que xa estaban así clasificados na DSU de 1981). A respecto da 
súa situación a menos de 200 m. do mar, compre sinalar que diante deles (entre a costa e os 
citados solos urbanizables) existen terreos clasificados como urbanos (pola DSU de 1981) 
antes da entrada en vigor da Lei de Costas en 1988, por tanto está xustificada esta 
circunstancia excepcional, que deberá ser valorada pola Comisión Superior de Urbanismo de 
Galicia. 

2.5. Condicións específicas do solo de protección de costas (apartado 8.7.3). 

Compre delimitar con claridade o significado de "zona litoral", así pomo explicitar que na zona 
de servidume de protección do DPM será aplicable o previsto no Titulo II da Lei de Costas e o 
Regulamento e disposición transitoria 4ª da Lei e 12ª e 13ª do Regulamento; e no dominio 
público marítimo-terrestre, aplicaráselle ó réxime de usos previsto no Titulo III da Lei de Costas 
e do seu Regulamento sen prexuízo de que poidan establecerse maiores limitacións.  

Procedese a eliminar as citas ambiguas a "zona litoral", así como a simplificar o texto citando 
os preceptos aplicables da Lei de Costas que se citan. 

3. PREVISIÓNS DO PXOM,  

3.1.-Concordancia coa lexislación de costas. SOLOS URBANIZABLES e EQUIPAMENTOS.  

Advírtense varias determinacións do Plan non concordantes coa normativa de costas, en 
concreto, co réxime propio da zona de servidume de protección do DPMT:  

No núcleo de Camariñas, parte do solo urbanizable residencial delimitado UDR-A3 e do solo 
urbanizable residencial non delimitado UNDR-D1 no núcleo de Arou, sitúanse en zona de 
servidume de protección e ocupan terreos a menos de 200 m dende o límite interior da ribeira 
do mar. 

Xa se ten indicado nun punto anterior que procedese a eliminar de solo urbanizable todas 
aquelas zonas destes ámbitos que se atopaban en zona de protección (e para elo o ámbito 
UNDR-D1 debe cualificarse agora como solo urbanizable delimitado coa clave UDR-D1, pois 
logo da redución queda cunha superficie inferior a 20.000 m2, que sería inviable en non 
delimitado polas limitacións e restricións da LOUG, pero si e posible en delimitado, por 
atoparse contiguo ao solo urbano). A respecto da súa situación a menos de 200 m. do mar, 
tamén se sinalaba que diante deles (entre a costa e os citados solos urbanizables) existen 
terreos clasificados como urbanos (pola DSU de 1981) antes da entrada en vigor da Lei de 
Costas en 1988, por tanto está xustificada esta circunstancia excepcional, que se someterá a 
valoración pola Comisión Superior de Urbanismo de Galicia. 

O UNDR-B1 nas Barrosas e o UNDR-C1 en Camelle non invaden zona de servidume de 
protección; porén ocupan terreos a menos de 200 m dende o límite interior da ribeira do mar. A 
posibilidade de clasificar solo urbanizable a menos dos 200 m dende a ribeira do mar queda 
supeditada ao informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia: e así mesmo 
no ámbito afectado pola servidume de 100 m non é posible a edificación residencial (artigo 25 
da Lei de Costas).  
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Nestes casos, igual que nos anteriores xa citados, dado que tamén está xustificada a súa 
necesidade, esta circunstancia excepcional se someterá a valoración pola Comisión Superior 
de Urbanismo de Galicia. 

No equipamento socio cultural E-O53 SC proposto na fábrica de salgazón de Ernesto 
(Camelle) deberá especificarse que o uso concreto a que se destine debe ser compatible co 
réxime da servidume de protección (artigo 25.2 da Lei de Costas).  

Procedese a incluír na normativa (na regulación dos equipamentos locais e xerais, nos artigos 
4.5.5 e 4.6.2) a condición de uso que se cita neste apartado para os que se sitúen na 
servidume de protección. 

3.2. Aplicación de Ordenanzas: 

Na Ponte do Porto, na marxe dereita do Río Grande, disponse a ordenanza 3ª (edificación 
extensiva no ámbito que, polo erro citado anteriormente na representación do deslinde, figura 
como exenta da servidume (fitos 588 a 593). Dada a afección da servidume de protección a 
ordenanza proposta resulta inaplicable, recomendándose a súa substitución por outra que 
posibilite unicamente a conservación das edificacións existentes, congruentemente coa 
disposición transitoria 4ª da Lei de Costas. O mesmo ocorre nas Barrosas, na marxe esquerda 
do Río Grande, onde se dispón a ordenanza 3b a altura do fito 613. 

Procedese a incluír na normativa unha regulación específica para as zonas dos núcleos de 
poboación que se localicen dentro dalgunha zona de protección do deslinde costeiro vixente (e 
remarcase o concepto de vixente, por canto no momento en que se varíen as zonas de 
protección polo organismo competente, automaticamente variará a zona de aplicación das 
citadas condicións, tal e como se recolle na normativa), e nestes casos (para identificar mellor 
estas zonas, con total precisión) engadirase a letra P ao final do código de ordenanza aplicable 
que se indica e grafía nos planos. 

Existen ámbitos do solo urbano afectados pola franxa de 20 m. da servidume de protección, 
para os que a PXOM propón a ordenación detallada sen remitirse a Plans Especiais a 
desenvolver posteriormente, debendo propoñer o ocultamento dos tramos de fachada marítima 
naqueles ámbitos que foron susceptibles de novos usos e construcións ao abeiro do DT 3ª.3, 
regra 2ª da Lei de Costas. Nomeadamente, en Camelle, no treito comprendido polas parcelas 
con acceso dende a rúa Principal (nº 43 a 63) e fronte ao Paseo Marítimo; e na Ponte do Porto, 
en toda a fronte cara a marxe esquerda do Río Grande ata o límite co termo municipal de 
Vimianzo.  

No caso de Camelle citado procédese a delimitar un novo Plan Especial, e no caso de Ponte 
do Porto procédese a delimitar con precisión o tramo que cumpre coas condicións da DT 3ª.3, 
regra 2ª da Lei de Costas, e que se remite tamén a un Plan Especial. Ademais engádense os 
cálculos das porcentaxes de frontes baleiros e frontes edificados para verificar o cumprimento 
da citada DT. 

3.3. Zona de influencia. 

O PXOM propón a clasificación de solo urbanizable e de solo urbano non consolidado, así 
como a aplicación de Ordenanzas de solo urbano consolidado. sobre terreos incluídos nos 
primeiros 500 m. dende o límite interior da ribeira do mar que non tiñan a consideración como 
solo urbano á entrada en vigor da Lei de costas. Segundo o punto 1 da súa disposición 
transitoria 3ª, nestes ámbitos resultan de aplicación as disposicións recollidas no artigo 30 da 
mesma e 58 do seu regulamento para a zona de influencia (edificabilidade inferior á media do 
solo urbanizable do termo municipal e non formación de pantallas arquitectónicas) cuxo 
cumprimento non se achega e debe quedar xustificado no documento que se aprobe 
definitivamente.  

Procedese a incluír na Memoria Xustificativa un novo apartado (o 8.9) no que se inclúe a 
demostración de que a edificabilidade nas zonas que se citan é inferior á media do solo 
urbanizable do termo municipal (que tamén se calcula neste apartado) e que non se formarán 
novas pantallas arquitectónicas.  
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Respecto dos solos urbanizables delimitados e non delimitados, advírtense discordancias de 
datos entre as fichas dos ámbitos recollidos nos tomos II e III da normativa, sendo estes 
últimos os que coinciden coa representación en plano. Resultan dentro da zona de influencia 
a totalidade dos solos urbanizables delimitados, tanto industriais. SUDI-A1 (Camariñas) e 
SUDI-B1 (Ponte do Porto), como residenciais, SUDR-A1, A2 e A3 (Camariñas) e SUDR-B2 
(Ponte do Porto). Como o PXOM non incorpora a ordenación detallada, recoméndase que se 
faga mención da súa situación na zona de influencia nas respectivas fichas, precisando como 
criterio de ordenación o evitar a acumulación de volumes e a formación de pantallas 
arquitectónicas cara ó litoral, cuestión que será verificada nos informes previstos no artigo 117 
da Lei de Costas.  

A respecto dos datos discordantes procédese a eliminar as fichas que estaban na normativa 
(que estaban desfasadas), e quedan as válidas (Documento de Xestión). A respecto dos solos 
urbanizables situados dentro da zona de influencia, procédese a facer mención da súa 
situación nesta zona de influencia nas respectivas fichas, precisando como criterio de 
ordenación o evitar a acumulación de volumes e a formación de pantallas arquitectónicas cara 
ó litoral.  

Nos núcleos de Camelle, Arou, Camariñas e Ponte do Porto proponse o establecemento de 
Ordenanzas de solo urbano sobre áreas que non tiñan esta clasificación á entrada en vigor da 
Lei de costas e nos que, polo tanto. débese xustificar o cumprimento dos criterios da zona de 
influencia. Polo xeral trátase de ámbitos lineais vencellados ás vías de acceso aos anteditos 
núcleos, entre os que deben subliñarse os seguintes:  

- En Camelle, na rúa Rociñas, no treito que se estende máis cara ao norte da delimitación 
da DSU de 1981. coa Ordenanza 3a, e ao longo da estrada AC-1601, en dirección a 
Ponte do Porto, coa Ordenanza 2ª.  

- En Camariñas, na mesma estrada anterior, en dirección a Ponte do Porto, tras a 
servidume da Praia de Area da Vila, proponse a Ordenanza 3ª.  

- En Ponte do Porto, ao longo da estraba AC-432 en dirección a Camariñas proponse a 
aplicación das Ordenanzas 3a e 2b.  

Procedese a modificar a ordenanza de aplicación nas zonas que se citan para demostrar 
mellor o cumprimento das condicións citadas, pasándose maioritariamente a ordenanza 3a, e 
incluso axústase a definición desta ordenanza para baixar a súa edificabilidade máxima (a 0,5 
m2/m2) por baixo da resultante da media do solo urbanizable do termo municipal (0,55 m2/m2), 
pois a limitación do número de posibles adosados (establécese un máximo de 5 acaroados 
xuntos) xa impide a formación de pantallas arquitectónicas cara ó litoral. 

En tramos con praia e con acceso de tráfico rodado deben preverse reservas de solo para 
aparcamento de vehículos en contía suficiente fóra da zona de servidume. Isto acontece nas 
praias de Arou, Camelle e Area da Vila (Camariñas).  

En referencia a previsión de prazas de aparcamento nos tramos de praia de Arou, Camelle e 
Area da Vila considerase suficiente a oferta actual destas dadas as características destes 
areais. Nos tres casos citados non se atoparon emprazamentos mellores (fora da zona de 
servidume citada) que as zonas de aparcamento xa existentes nesas zonas, por tanto 
mantéñense as existentes, decisión baseada nos seguintes razoamentos: 

Nos tres casos estamos a falar de areais moi próximos aos ámbitos urbanos, polo que o 
número de desprazamentos en vehículos privados dos potenciais usuarios redúcese 
considerablemente.  

O mesmo ocorre se temos en conta a morfoloxía dos areais, que teñen nos tres casos unhas 
dimensións modestas e polo tanto un aforo bastante limitado. 

No caso da Praia de Area da Vila, a carón do núcleo de Camariñas, tratase duna areal 
eminentemente urbano, e moi próximo a estrada AC- 432, que conta coa suficiente reserva de 
prazas de aparcamento nas súas marxes para satisfacer a previsible demanda estacional, 
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reforzándose incluso no futuro coas reservas previstas para no solo urbanizable delimitado 
UDR-A2. 

En Camelle, como no caso de Arou, a situación é similar, tanto a proximidade do areal ao 
núcleo urbano como a oferta actual de prazas de aparcamento, nas rúas anexas entendese 
que son máis que suficientes, no caso Camelle esta situación verase reforzada coas reservas 
previstas no solo urbanizable non delimitado UNDR – C1. 

Os colectores proxectados en Arou, entre a Praia de Arou e a Praia de Braña de Lazo, 
discorren polos primeiros 20 m. dende a ribeira do mar polo que, en atención ó disposto no 
artigo 44.6 da Lei de Costas, deben afastarse máis alá da referida distancia. 

Procedese a modificar o trazado dos colectores proxectados en Arou, entre a Praia de Arou e a 
Praia de Braña de Lazo, para afastalos máis alá dos primeiros 20 m. dende a ribeira do mar, en 
atención ó disposto no artigo 44.6 da Lei de Costas. 

As observacións formuladas serán tidas en consideración na documentación previa á 
aprobación definitiva que haberá de someterse a novo informe desta Secretaría Xeral, de 
acordo co establecido no art. 117.2 da Lei da Costas.  

3.10. Resposta ao informe da Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar do 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de 30/3/11. 

O devandito informe é favorable, pero formula unha serie de observacións, e a tal efecto, 
revisase o disposto nos apartados 1 e 4 do informe, corrixindo e incorporando a documentación 
do Plan as deficiencias sinaladas. 

1.- Revisadas de xeito pormenorizado as deficiencias sinaladas no informe, corríxense as liñas 
de ribeira do mar, deslinde e servidume nos planos sinalados, de acordo aos deslindes 
facilitados ao equipo redactor. En todo caso, prevalecerán os datos dos planos de deslinde 
sobre os reflexados no planeamento. 

4.- O PXOM recolle a información dos colectores platexados no “Anteproxecto de Colectores 
Xerais e E.D.A.R de Ponte do Porto (T.M. de Camariñas. A Coruña)” enmarcado dentro do 
“Plan de Saneamento de Galicia 2000-2015”, a día de hoxe, está en execución tendo tódolos 
títulos habilitantes necesarios. 

3.11. Resposta ao informe da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural. Consellería do 
Medio Rural de 14/08/11. 

En resposta a solicitude de informe ao PXOM, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural 
remite a relación de parcelas incorporadas ao Banco de Terras de Galicia. O PXOM ten 
clasificado a totalidade da listaxe como Solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria. 

3.12. Resposta ao informe emitido en materia de costas, pola Secretaría Xeral de 
Ordenación do Territorio e Urbanismo da CMATI o 25/9/2012. 

O informe fai unha serie de peticións de correccións, e estruturase en varios puntos temáticos 
que imos a extractar aquí (sinalados en cursiva) conxuntamente co tratamento que se lle vai a 
dar no PXOM.  

B.3. Sen prexuízo do anterior, é preciso suprimir o punto 8 do apartado 4.3.28 que.dá 
erroneamente á normativa de costas un caracter supletorio fronte ao planeamento, o que non 
Ile corresponde.  

Aínda que se cita o apartado 4.3.28, esta denominación corresponde a unha anterior versión 
da normativa, por tanto pensamos que se refire ao apartado 3.3.12, no que se procede a 
suprimir o punto 8 citado.  
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B.4. Tocante ás referencias á DA 3ª da LOUG contidas no documento, cabe precisar que foi 
declarada inconstitucional e nula na súa.redacción orixinal pola STC 87/20012 de 18 de abril, e 
tamén nula na súa redacción posterior, como consecuencia da STC 137/2012, de 19 de xuño, 
que declara inconstitucional e nula a DA 2ª da Lei 18/2008, de vivenda de Galicia, que 
modificou a redacción orixinal da DA 3ª da LOUG. 

Igualmente no apartado 3.3.12, se procede a suprimir ás referencias á DA 3ª da LOUG citada.  

C.1. En relación coa delimitación do solo rústico de protección de costas nos planos a escala 
1:5.000 do plan, cabe indicar que non se recolle correctamente conforme á definición contida 
no artigo 32.2.e) da Lei 9/2002 no sentido en que no caso de estar incluídas dentro dos 200 m. 
dende a liña interior da ribeira do mar, deberán de ser combinadas coa categoría de solo 
rústico de especial protección de costas. 

Procedese a incluír e aplicar nos planos a escala 1:5.000 do plan á definición contida no artigo 
32.2.e) da Lei 9/2002 no sentido en que no caso de estar incluídas dentro dos 200 m. dende a 
liña interior da ribeira do mar, as categorías de rústico que se establecen son combinadas coa 
categoría de solo rústico de especial protección de costas. 
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ALEGACIÓN Nº: 1 Rexistro de entrada nº: 1600
Asinada por: ; JOSE  REY  CAMIÑO

DATA: 24/03/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Ao respecto da vía que se sinala nos planos, o caracter deste é de tipo indicativo, e non obrigado, pois non se contempla a 
ordenación detallada do solo urbanizable. Cando se desenvolva o plan terá que acadar ese ancho mínimo de 16 metros ou máis, 
dado que a necesidade dun mínimo de prazas de aparcadoiro obriga a ampliar as vías.

ALEGACIÓN Nº: 1 Rexistro de entrada nº: 1600
Asinada por: ; JOSE  REY  CAMIÑO

DATA: 24/03/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia:

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Ao respecto da vía que se sinala nos planos, o caracter deste é de tipo indicativo, e non obrigado, pois non se contempla a 
ordenación detallada do solo urbanizable. Cando se desenvolva o plan terá que acadar ese ancho mínimo de 16 metros ou máis, 
dado que a necesidade dun mínimo de prazas de aparcadoiro obriga a ampliar as vías.

ALEGACIÓN Nº: 2 Rexistro de entrada nº: 1665
Asinada por: ; JORGE  LOPEZ  ESPASANDIN

DATA: 26/03/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, unha vez feitas as comprobacións oportunas, recoñecese a construcción referida polo alegante 
procédese á corrección dentro da planimetría do P.X.O.M.

ALEGACIÓN Nº: 3 Rexistro de entrada nº: 1671
Asinada por: ; JUAN CARLOS  CASTRO  BERMUDEZ

DATA: 26/03/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor elimina o espacio libre local LC-028, respectando a propiedade privada do alegante.

Consultora Galega S.L. Informe de Alegacións



Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)Concello de CAMARIÑAS 

ALEGACIÓN Nº: 4 Rexistro de entrada nº: 1741
Asinada por: ; MARIA LUISA  CARRIL  ALBORES

DATA: 30/03/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  clasificada como Solo Urbano Consolidado, non pode cambiar a ordenanza de edificación 
extensiva 3.a á ordenanza de edificación intensiva en cuarteirón ou mazá 1.b.
O ámbito onde se sitúa a parcela, é unha zona de esponxamento da vila con edificación unifamiliar extensiva, polo que a ordenanza 
3.a. é a máis acaída para a súa parcela.

ALEGACIÓN Nº: 5 Rexistro de entrada nº: 1745
Asinada por: ; JUAN OLEGARIO  PIÑEIRO  REGUEIRA

DATA: 30/03/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor procede á corrección da aliñación exterior para axustarse ao edificado tal e como se 
reflicte nos correspondentes planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 6 Rexistro de entrada nº: 1761
Asinada por: ; JOSE MARIA  MOUZO  FUENTES

DATA: 31/03/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Dº José Mª Mouzo Fuentes, con DNI nº 763402585, con enderezo na rúa Principal 110, 15121, Camelle, Camariñas (A Coruña), 
alega que 

1.- A finca identificada pola alegante aparece incluída no Catálogo do PXOM de Camariñas na ficha A_140 figura incluído un 
cabanote apegado a unha vivenda pertencente á tipoloxía “da beira da estrada”

Resposta:
1.- O equipo redactor reconsiderou o grao de protección da edificación á que se refire o alegante, fixando agora para ela un grao 
AMBIENTAL, en lugar do ESTRUTURAL inicial. 

2.- Non existe inconveniente en suprimir do Catálogo o cabanote aludido na medida en que a tipoloxía e valores arquitectónicos 
principais aos que alude a ficha de referencia se centran na arquitectura substantiva, isto é, na vivenda, non na adxectiva.

ALEGACIÓN Nº: 7 Rexistro de entrada nº: 1766
Asinada por: ; MARIA ISABEL  POUSO  LISTA

DATA: 31/03/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela non cumpre os requisitos de parámetros esixibles 
para os  núcleos rurais, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

Consultora Galega S.L. Informe de Alegacións
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ALEGACIÓN Nº: 8 Rexistro de entrada nº: 1767
Asinada por: ; MARIA ISABEL  POUSO  LISTA

DATA: 31/03/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela non cumpre os requisitos de parámetros esixibles 
para os  núcleos rurais, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 10 Rexistro de entrada nº: 1795
Asinada por: ; JOSÉ LEMA BAÑA

DATA: 01/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 11 Rexistro de entrada nº: 1827
Asinada por: ; Mª LUZ GONZÁLEZ SOTO

DATA: 02/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 12 Rexistro de entrada nº: 1829
Asinada por: ; PILAR  PEREZ  ALVITE

DATA: 02/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbano Non Consolidado e incluído nas áreas de planeamento remitido APR-C1 e APR-C2, non 
pode cambiar a súa clasificación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). 
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
A parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., pois o planeamento prevé nese terreo, unha reforma interior 
mediante a apertura de viario que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
As dimensións do viario do acordo entre propietarios exposto na alegación son insuficientes para o tipo de desenvolvemento que se 
prevé para esta zona. Propóñense 6 metros de ancho fronte aos 10 metros que marca o P.X.O.M. Ademais, a dimensións das 
parcelas (fronte e superficie) plantexadas na reparcelación deste acordo, considéranse insuficientes para ser edificables.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 13 Rexistro de entrada nº: 1830
Asinada por: ; MANUEL  LISTA  CARRIL

DATA: 02/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº Manuel Lista Carril, con DNI nº 31366769-J, con enderezo na Avda da Coruña nº 25, 15123 Camariñas (A Coruña) en 
representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante sobre os planos que adxunta aparece incluída dentro do contorno de protección da igrexa 
parroquial de San Xurxo, circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor definiu este contorno de protección en aplicación do art. 75.4 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, así como do 
art. 30 da Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento das Provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, 
aprobadas por orde do 3 de abril de 1991 (DOG núm. 72, do 16 de abril), establece : «1. Ámbito de aplicación: …b) No anexo 3º 
destas normas inclúese unha relación deste patrimonio (histórico–artístico, arquitectónico, etnográfico e cultural), na que, ademais de 
recoller os monumentos declarados polos distintos organismos… 2. Areas de protección:…As áreas de protección para os 
elementos puntuais, dentro das cales é necesario o informe antedito (da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico), estarán 
constituídas por unha faixa cunha profundidade medida dende o elemento ou vestixio máis exterior do ben que se protexe de :…b) 
100 metros, cando se trate de elementos de (...) arquitectura militar (castelos, baterías, murallas, etc.)…».

2.- A finca á que se refire a alegante localízase a 64 m.l. da Batería do Soberano.

ALEGACIÓN Nº: 14 Rexistro de entrada nº: 1891
Asinada por: ; MANUEL  ANDRADE  MIÑONES

DATA: 06/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 15 Rexistro de entrada nº: 1899
Asinada por: ; PURIFICACION  MOUZO  CARRACEDO

DATA: 06/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor procede á rectificación da vía, tal e como aparece reflectido nos planos de ordenación 
correspondentes.
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ALEGACIÓN Nº: 16 Rexistro de entrada nº: 1900
Asinada por: ; JUAN JOSE  MOUZO  CARRACEDO

DATA: 06/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor procede á rectificación da vía, tal e como aparece reflectido nos planos de ordenación 
correspondentes.

ALEGACIÓN Nº: 17 Rexistro de entrada nº: 1901
Asinada por: ; HERMINIA  CARRACEDO  MOUZO

DATA: 06/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor procede á rectificación da vía, tal e como aparece reflectido nos planos de ordenación 
correspondentes.

ALEGACIÓN Nº: 18 Rexistro de entrada nº: 1903
Asinada por: ; HERMINIA CARRACEDO MOUZO

DATA: 06/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbano Non Consolidado e incluído nas áreas de planeamento remitido APR-C1 e APR-C2, non 
pode cambiar a súa clasificación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). 
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
A parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., pois o planeamento prevé nese terreo, unha reforma interior 
mediante a apertura de viario que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
As dimensións do viario do acordo entre propietarios exposto na alegación son insuficientes para o tipo de desenvolvemento que se 
prevé para esta zona. Propóñense 6 metros de ancho fronte aos 10 metros que marca o P.X.O.M. Ademais, a dimensións das 
parcelas (fronte e superficie) plantexadas na reparcelación deste acordo, considéranse insuficientes para ser edificables.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 19 Rexistro de entrada nº: 1933
Asinada por: ; DOLORES  SANTOS  LEMA

DATA: 08/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Nucleo Comun
, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 20 Rexistro de entrada nº: 1936
Asinada por: ; MARIA CARMEN  FATEIRA  QUINTANA

DATA: 08/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 21 Rexistro de entrada nº: 1937
Asinada por: ; MANUEL  CASTRO  SAR

DATA: 08/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 22 Rexistro de entrada nº: 1938
Asinada por: ; MANUEL  MOUZO  RODRIGUEZ

DATA: 08/04/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, inclúese parte da parcela dentro do solo urbano de acordo ao definido no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 
de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
O resto da parcela mantén a súa clasificación como solo rústico de especial protección.

ALEGACIÓN Nº: 23 Rexistro de entrada nº: 1939
Asinada por: ; CARLOS  BERTOLA  FIGUEIRAS

DATA: 08/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano consolidado porque non se axustan ao definido no artigo 11 
da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
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ALEGACIÓN Nº: 24 Rexistro de entrada nº: 1970
Asinada por: ; GUMERSINDO REY LEMA

DATA: 13/04/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, parte da parcela pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 
O resto da parcela, mantén a súa clasificación de solo Urbano non Consolidado dentro da APR-B5, está área de Planeamento 
Remitido é necesaria para o remate e conexión entre as distintas pezas de solo urbano.

ALEGACIÓN Nº: 25 Rexistro de entrada nº: 1971
Asinada por: ; GUMERSINDO REY LEMA

DATA: 13/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano porque non se axustan ao definido no artigo 11 da 
Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 26 Rexistro de entrada nº: 1979
Asinada por: ; JESUS  CARRIL  ROJO

DATA: 14/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 27 Rexistro de entrada nº: 1980
Asinada por: ; DORA  ALLO  BERMUDEZ

DATA: 14/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor procede á corrección da aliñación, reducindo o ancho da vía de 10  a  8  metros,  para 
axustarse ás edificacións existentes, tal e como se reflicte nos correspondentes planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 28 Rexistro de entrada nº: 1981
Asinada por: ; NIEVES  GONZALEZ  TAJES

DATA: 14/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano consolidado porque non se axustan ao definido no artigo 11 
da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 29 Rexistro de entrada nº: 1982
Asinada por: ; MARIA INMACULAD  TAJES  BAÑA

DATA: 14/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano consolidado porque non se axustan ao definido no artigo 11 
da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 30 Rexistro de entrada nº: 1983
Asinada por: ; INES  ROMAR  BAÑA

DATA: 14/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 31 Rexistro de entrada nº: 1984
Asinada por: ; MARIA ANGELES  PEREZ  ROMAR

DATA: 14/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido alegada pasa a ser incluída 
dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 32 Rexistro de entrada nº: 1985
Asinada por: ; JOSE MANUEL  ALLONES  BLANCO

DATA: 14/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parte da parcela que está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada 
dentro da categoría de Núcleo Rural, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 33 Rexistro de entrada nº: 1986
Asinada por: ; MANUEL  PEREZ  RODRIGUEZ

DATA: 14/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 34 Rexistro de entrada nº: 2011
Asinada por: ; CARMEN  MARTINEZ  CARRIL

DATA: 15/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

Consultora Galega S.L. Informe de Alegacións



Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)Concello de CAMARIÑAS 

ALEGACIÓN Nº: 35 Rexistro de entrada nº: 2012
Asinada por: ; CARMEN  MARTINEZ  SANTOS

DATA: 15/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 36 Rexistro de entrada nº: 2013
Asinada por: ; ALEJANDRO  MARTINEZ  CARRIL

DATA: 15/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 37 Rexistro de entrada nº: 2014
Asinada por: ; MANUEL  MARTINEZ  CARRIL

DATA: 15/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 38 Rexistro de entrada nº: 2015
Asinada por: ; MAXIMINO  MARTINEZ  CARRIL

DATA: 15/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 39 Rexistro de entrada nº: 2016
Asinada por: ; ENRIQUE  MARTINEZ  CARRIL

DATA: 15/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 40 Rexistro de entrada nº: 2019
Asinada por: ; MANUEL  SAMBADE  PEREZ

DATA: 15/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela está afectada pola estrada autonómica AC-432 da rede 
primaria complementaria.
O artigo 32 c) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia, define o solo rústico de protección de infraestructuras como o... “constituído polos terreos 
rústicos destinados á localización de infraestructuras e as súas zonas de afección non susceptibles de transformación...”  .
No artigo 38 da lei 4/1994, de Estradas de Galicia, establece que a administración titular das estradas, que neste caso é a 
Comunidade Autónoma de Galicia, pode limitar os accesos á mesma. No punto catro dese mesmo artigo establécese que “as 
propiedades contiguas non terán acceso directo ás novas estradas e variantes de poboación.” 
O único aceso á parcela realízase a través da AC-432 polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial 
Protección.

ALEGACIÓN Nº: 41 Rexistro de entrada nº: 2020
Asinada por: ; ROBERTO  PARGA  DIOS

DATA: 15/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela sitúase dentro da servidume de protección definida no 
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

Consultora Galega S.L. Informe de Alegacións



Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)Concello de CAMARIÑAS 

ALEGACIÓN Nº: 42 Rexistro de entrada nº: 2026
Asinada por: ; PEDRO HECTOR  BLANCO  LEMA

DATA: 15/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parte da parcela que está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada 
dentro da categoría de Núcleo Rural, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 43 Rexistro de entrada nº: 2027
Asinada por: ; FRANCISCO A.  SANCHEZ  MENDEZ

DATA: 15/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, unha vez feitas as comprobacións oportunas, o equipo redactor informa que o camiño o que fai 
referencia o alegante non é un camiño de servicio privado senón que forma parte do viario público.

ALEGACIÓN Nº: 44 Rexistro de entrada nº: 2028
Asinada por: ; CARMEN  SANCHEZ  MENDEZ

DATA: 15/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, unha vez feitas as comprobacións oportunas, o equipo redactor informa que o camiño o que fai 
referencia o alegante non é un camiño de servicio privado senón que forma parte do viario público.

ALEGACIÓN Nº: 45 Rexistro de entrada nº: 2029
Asinada por: ; MANUEL  DIOS  RODRIGUEZ

DATA: 15/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 46 Rexistro de entrada nº: 2032
Asinada por: ; SERAFIN DAVID  MARTINEZ  LEMA

DATA: 15/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano consolidado, pois a parcela non cumpre cos requisitos 
esixidos no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada a situación da parcela, tanxencial ao solo urbano por un lado, pero nunha zona onde non é prioritario o crecemento, pois máis 
alá do solo hai un fortes desniveis, a parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable non Delimitado.

ALEGACIÓN Nº: 47 Rexistro de entrada nº: 2053
Asinada por: ; CARMEN M. ALVAREZ CAAMAÑO

DATA: 16/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parte da parcela que está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada 
dentro da categoría de Núcleo Rural, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 48 Rexistro de entrada nº: 2054
Asinada por: ; MARIA ROMAR VÁZQUEZ

DATA: 16/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, a parcela clasificada como Solo de Núcleo Rural, non pode reducir superficie da parcela mínima edificable, 
pois o artigo 29.1. da Lei 2/2010, do 21 de Abril de modificación da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 
de Decembro (a L.O.U.G.), referido ás condicións de edificación no núcleo rural, incide expresamente en que a parcela mínima 
edificable neste caso é de 300m2.
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ALEGACIÓN Nº: 49 Rexistro de entrada nº: 2055
Asinada por: ; INOCENCIO CASTIÑEIRA ROMAR

DATA: 16/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº Inocencio Castiñeira Romar, con DNI nº 32424710-T, con enderezo na rúa Jorge Comin nº 6-6-10, 46015, Valencia, (Valencia) en 
representación propia alega que:

1.- A finca identificada polo alegante na cartografía adxunta aparece incluída dentro do contorno de protección dos elementos de 
Catálogo do PXOM con clave A_188, A_189, A_190, A_191, e I_004, circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 75 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, non atopa inconveniente en redefinir o contorno de 
protección dos bens identificados máis arriba no sentido expresado polo alegante.

ALEGACIÓN Nº: 50 Rexistro de entrada nº: 2056
Asinada por: ; MARÍA ROMAR VÁZQUEZ

DATA: 16/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª María Romar Vázquez, con DNI nº 32222451-A, con enderezo na rúa do Calvario nº 28, 15123, Camariñas, (A Coruña) en 
representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante na cartografía adxunta aparece incluída dentro do contorno de protección dos elementos de 
Catálogo do PXOM con clave A_188, A_189, A_190, A_191, e I_004, circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 75 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, non atopa inconveniente en redefinir o contorno de 
protección dos bens identificados máis arriba no sentido expresado pola alegante.

ALEGACIÓN Nº: 51 Rexistro de entrada nº: 2057
Asinada por: ; CARMEN PEREIRA CASTRO

DATA: 16/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 52 Rexistro de entrada nº: 2088
Asinada por: ; MANUEL PÉREZ RODRÍGUEZ

DATA: 17/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 53 Rexistro de entrada nº: 2107
Asinada por: ; MANUEL  RODRIGUEZ  SANCHEZ

DATA: 20/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 54 Rexistro de entrada nº: 2110
Asinada por: ; OLGUITA FLORES  ALVAREZ  CARRIL

DATA: 20/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 
de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), non pode ser clasificada dentro do 
núcleo rural.
A parcela atópase en solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria próxima a unha canle, polo que non pode cambiar a súa 
clasificación.

ALEGACIÓN Nº: 55 Rexistro de entrada nº: 2111
Asinada por: ; OLGUITA FLORES  ALVAREZ  CARRIL

DATA: 20/04/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada non pode ser incluída dentro do núcleo rural tradicional, pois non cumpre coas 
distancias mínimas esixibles de proximidade a edificacións tradicionais delimitando un ámbito cunha consolidación de ao menos o 
50%  tal e como se recolle no artigo 13 da Lei 2/2010, do 21 de Abril de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G.).
A parcela queda polo tanto no Núcleo Rural común cuxo réxime de dereitos e deberes se define no artigo 24 da L.O.U.G.
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ALEGACIÓN Nº: 56 Rexistro de entrada nº: 2113
Asinada por: ; JUAN ANTONIO  GERPE  SANCHEZ

DATA: 20/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbano Non Consolidado e incluído nas áreas de planeamento remitido APR-C1 e APR-C2, non 
pode cambiar a súa clasificación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). 
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
A parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., pois o planeamento prevé nese terreo, unha reforma interior 
mediante a apertura de viario que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
As dimensións do viario do acordo entre propietarios exposto na alegación son insuficientes para o tipo de desenvolvemento que se 
prevé para esta zona. Propóñense 6 metros de ancho fronte aos 10 metros que marca o P.X.O.M. Ademais, a dimensións das 
parcelas (fronte e superficie) plantexadas na reparcelación deste acordo, considéranse insuficientes para ser edificables.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 57 Rexistro de entrada nº: 2114
Asinada por: ; MANUEL  CANOSA  CANOSA

DATA: 20/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, procédese á corrección de erros indicados polo alegante.
1. Corríxese a delimitación do paseo marítimo para axustalo á delimitación aprobada por costas.
2. Corríxese a delimitación do Deslinde Marítimo Terrestre.
3. A protección que fixa o Catálogo de Patrimonio Cultural para o edificio protexido na ficha A_053 limitarase ao nº 17 da rúa do 
Outeiro, esq rúa da Ponte, sen alcanzar ao nº 15 da rúa da Ponte como solicitaba o alegante, por carecer este volume de recoñecido 
valor propio ou interese relevante algún (art. 1.1 e 1.3 da Lei 8/1995).
As correccións que proceden aparecen reflectidas nos correspondentes planos de ordenación e no catálogo.

ALEGACIÓN Nº: 58 Rexistro de entrada nº: 2115
Asinada por: ; EZEQUIEL  LEMA  VIEITES

DATA: 20/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 59 Rexistro de entrada nº: 2116
Asinada por: ; EZEQUIEL  LEMA  VIEITES

DATA: 20/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 60 Rexistro de entrada nº: 2117
Asinada por: ; MERCEDES  LEMA  VIEITES

DATA: 20/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 61 Rexistro de entrada nº: 2118
Asinada por: ; PEDRO  ANTELO  LEMA

DATA: 20/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor considera que non é posible reducir o ancho da vía aos 8  metros solicitados, pois este 
é un ancho insuficiente para o tipo de desenvolvemento que se prevé para esta zona. O ancho de 12  metros exposto no P.X.O.M. é 
máis acaído para un correcto funcionamento da trama urbana.
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ALEGACIÓN Nº: 62 Rexistro de entrada nº: 2122
Asinada por: ; JOSÉ TAJES BAÑA

DATA: 20/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano consolidado porque non se axustan ao definido no artigo 11 
da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 63 Rexistro de entrada nº: 2129
Asinada por: ; JORGE J. ESPASANDÍN MARTÍNEZ

DATA: 20/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor infórmalle que a parcela está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, de 
Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”  
O artigo 38 da L.O.U.G. non inclúe este tipo de instalacións dentro dos usos permitidos no Solo Rústico de Especial Protección de 
Costas, polo que, toda ocupación dos bens de dominio público marítimo terrestre  con obras e instalacións non desmontables, estará 
suxeita á previa concesión outorgada pola administración do estado, tal e como se indica nos artigo 64 e ss. da Lei 22/1988, de 
Costas.

ALEGACIÓN Nº: 64 Rexistro de entrada nº: 2135
Asinada por: ; ANTONIO J. PASANTES ESPASANDÍN

DATA: 20/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 65 Rexistro de entrada nº: 2136
Asinada por: ; JOSÉ MANUEL BARROS HERMIDA

DATA: 20/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 66 Rexistro de entrada nº: 2165
Asinada por: ; JOSÉ LUIS REY ALVAREZ

DATA: 21/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 67 Rexistro de entrada nº: 2166
Asinada por: ; JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ TAJES

DATA: 21/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 
No que respecta á vivenda referida polo alegante, unha vez feitas as comprobacións oportunas, recoñecese a construcción e 
procédese á corrección dentro da planimetría do P.X.O.M.

ALEGACIÓN Nº: 68 Rexistro de entrada nº: 2167
Asinada por: ; MARÍA TERESA CARRIL CASTIÑEIRA

DATA: 21/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 69 Rexistro de entrada nº: 2168
Asinada por: ; Mª CARMEN ROMAR RODRÍGUEZ

DATA: 21/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª Mª del Carmen Romar Rodríguez, con DNI nº 76303433-J, con enderezo no lugar de Agrelo nº 25, Camariñas, (A Coruña) en 
representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante na cartografía adxunta aparece incluída dentro do contorno de protección dos elementos de 
Catálogo do PXOM con clave A_188, A_189, A_190, A_191, e I_004, circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 75 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, non atopa inconveniente en redefinir o contorno de 
protección dos bens identificados máis arriba no sentido expresado pola alegante.

ALEGACIÓN Nº: 70 Rexistro de entrada nº: 2172
Asinada por: ; JUAN LUIS  TEDIN  MOSQUEIRA

DATA: 21/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 71 Rexistro de entrada nº: 2173
Asinada por: ; JOSE RAMON  CANOSA  SONEIRA

DATA: 21/04/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera oportuno o aumento de edificabilidade.
O artigo 46.2 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). marca unha 
intensidade máxima de 0,85 para os municipios de entre 5.000 e 20.000 habitantes, como é o caso de Camariñas.
Tendo en conta este límite máximo que establece a L.O.U.G., a edificabilidade ten que responder e ser acorde ao modelo de 
asentamento e á dinámica evolutiva da área a desenrolar e do entorno máis próximo. No punto sete do Tomo I da Memoria de 
ordenación xustifícanse as intensidades establecidas en cada tipo de solo para cada distrito.
Na A.P.R. alegada,  auméntase a edificabilidade de 0,3 a 0,6 mellorando substancialmente as condicións da parcela.

ALEGACIÓN Nº: 72 Rexistro de entrada nº: 2189
Asinada por: ; PEDRO  MARTINEZ  GARCIA

DATA: 22/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor considera que non é posible reducir o ancho da vía aos 8  metros solicitados, pois este 
é un ancho insuficiente para o tipo de desenvolvemento que se prevé para esta zona. O ancho de 12  metros exposto no P.X.O.M. é 
máis acaído para un correcto funcionamento da trama urbana.
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ALEGACIÓN Nº: 73 Rexistro de entrada nº: 2192
Asinada por: ; MARIA TERESA  ALVAREZ  PEREZ

DATA: 22/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela no solo de núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da zona de policía 
definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas. 
O artigo 32 d) da Lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de augas  como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, 
ribeiras e marxes das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas 
zonas de servidume. 
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento 
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección 
de Augas e Canles.

ALEGACIÓN Nº: 74 Rexistro de entrada nº: 2195
Asinada por: ; JOSE RAMON  CANOSA  SONEIRA

DATA: 22/04/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
1.�En relación á ampliación da delimitación da A.P.R para modificar a vía, estímase favorablemente, as modificacións oportunas 
aparecen reflectidas nos correspondentes planos de ordenación.
2.�No que respecta á edificabilidade da Área de Planeamento Remitido, non é posible a súa aceptación, xa que o artigo 46.2 da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). marca unha intensidade máxima de 
0,85 para os municipios de entre 5.000 e 20.000 habitantes, como é o caso de Camariñas. Polo que non se poder ir á edificabilidade 
de 0,90 m2/m2 solicitada.
Independentemente disto, o P.X.O.M establece para esta área unha edificabilidade máxima de 0,6 m2/m2, pois se entende que esta 
é a edificabilidade que responde ao modelo de asentamento e á dinámica evolutiva da área a desenrolar. No punto sete do Tomo I 
da Memoria de ordenación xustifícanse as intensidades establecidas en cada tipo de solo.

ALEGACIÓN Nº: 75 Rexistro de entrada nº: 2196
Asinada por: ; FRANCISCO  AMEIJEIRAS  GANDARA

DATA: 22/04/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
1.�En relación á ampliación da delimitación da A.P.R para modificar a vía, estímase favorablemente, as modificacións oportunas 
aparecen reflectidas nos correspondentes planos de ordenación.
2.�No que respecta á edificabilidade da Área de Planeamento Remitido, non é posible a súa aceptación, xa que o artigo 46.2 da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). marca unha intensidade máxima de 
0,85 para os municipios de entre 5.000 e 20.000 habitantes, como é o caso de Camariñas. Polo que non se poder ir á edificabilidade 
de 0,90 m2/m2 solicitada.
Independentemente disto, o P.X.O.M establece para esta área unha edificabilidade máxima de 0,4 m2/m2, pois se entende que esta 
é a edificabilidade que responde ao modelo de asentamento e á dinámica evolutiva da área a desenrolar. No punto sete do Tomo I 
da Memoria de ordenación xustifícanse as intensidades establecidas en cada tipo de solo.

Consultora Galega S.L. Informe de Alegacións



Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)Concello de CAMARIÑAS 

ALEGACIÓN Nº: 76 Rexistro de entrada nº: 2197
Asinada por: ; MODESTO  PASANTES  ESPASANDIN

DATA: 22/04/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
1.�En relación á ampliación da delimitación da A.P.R para modificar a vía, estímase favorablemente, as modificacións oportunas 
aparecen reflectidas nos correspondentes planos de ordenación.
2.�No que respecta á edificabilidade da Área de Planeamento Remitido, non é posible a súa aceptación, xa que o artigo 46.2 da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). marca unha intensidade máxima de 
0,85 para os municipios de entre 5.000 e 20.000 habitantes, como é o caso de Camariñas. Polo que non se poder ir á edificabilidade 
de 0,90 m2/m2 solicitada.
Independentemente disto, o P.X.O.M establece para esta área unha edificabilidade máxima de 0,4 m2/m2, pois se entende que esta 
é a edificabilidade que responde ao modelo de asentamento e á dinámica evolutiva da área a desenrolar. No punto sete do Tomo I 
da Memoria de ordenación xustifícanse as intensidades establecidas en cada tipo de solo.

ALEGACIÓN Nº: 77 Rexistro de entrada nº: 2202
Asinada por: ; EVARISTO  LEMA  NOVOA

DATA: 22/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 78 Rexistro de entrada nº: 2203
Asinada por: ; MARIA TERESA  TAJES  OLVEIRA

DATA: 22/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor procede á modificación da aliñación, tal e como se reflicte nos planos de ordenación 
correspondentes. Modifícase a vía solicitada para que sexa equitativa entre ambas bandas sen comprometer o trazado máis regular 
posible.

ALEGACIÓN Nº: 79 Rexistro de entrada nº: 2204
Asinada por: ; ARMINDO  CANOSA  LEMA

DATA: 22/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

Consultora Galega S.L. Informe de Alegacións



Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)Concello de CAMARIÑAS 

ALEGACIÓN Nº: 80 Rexistro de entrada nº: 2205
Asinada por: ; JOSE  TAJES  MOUZO

DATA: 22/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 81 Rexistro de entrada nº: 2206
Asinada por: ; MANUEL  PEREIRA  BAÑA

DATA: 22/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 82 Rexistro de entrada nº: 2208
Asinada por: ; JOSE  MENDEZ  CASTIÑEIRAS

DATA: 22/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

Consultora Galega S.L. Informe de Alegacións



Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)Concello de CAMARIÑAS 

ALEGACIÓN Nº: 83 Rexistro de entrada nº: 2212
Asinada por: ; HIGINIA  ALBORES  ANIDO

DATA: 22/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, inclúese a totalidade da parcela dentro do solo urbano de acordo ao definido no artigo 11 da Lei 15/2004, 
do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).

ALEGACIÓN Nº: 84 Rexistro de entrada nº: 2216
Asinada por: ; JOSE ANTONIO  PEREZ  CARRIL

DATA: 22/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela sitúase dentro da servidume de protección definida no 
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 85 Rexistro de entrada nº: 2217
Asinada por: ; JOSE ANTONIO  PEREZ  CARRIL

DATA: 22/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 86 Rexistro de entrada nº: 2240
Asinada por: ; ALEJANDRO  LEMA  PEREIRA

DATA: 23/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela sitúase dentro da servidume de protección definida no 
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 87 Rexistro de entrada nº: 2244
Asinada por: ; SANDRA  ALBORES  PARDIÑAS

DATA: 23/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 88 Rexistro de entrada nº: 2245
Asinada por: ; SONIA  MENDEZ  BLANCO

DATA: 23/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 89 Rexistro de entrada nº: 2247
Asinada por: ; AMBROSIO VÁZQUEZ SÁNCHEZ

DATA: 23/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor procede ao cambio de clasificación dos terreos da APR-C5 de Solo Urbano Non 
Consolidado a Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
O equipo redactor modifica as rúas previstas na APR-C5 respectando o viario e acordo entre propietarios existente, as modificacións 
previstas aparecen reflectidas no plano de ordenación correspondente.
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ALEGACIÓN Nº: 91 Rexistro de entrada nº: 2252
Asinada por: ; ROSA MARÍA DEVESA TOJA

DATA: 23/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido APR-C5, pasa a ser clasificado 
dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Deste xeito, a xestión dos terreos incluídos pasan a ter licencia directa, polo que non é preciso constituír unha xunta de 
compensación.

ALEGACIÓN Nº: 92 Rexistro de entrada nº: 2253
Asinada por: ; MARIA SOLEDAD  GARCIA  SONEIRA

DATA: 23/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor considera que non se pode incluír a parcela no Núcleo Rural Tradicional, xa que non 
temos constancia sobre a existencia nesas parcelas, de vivendas tradicionais, co cal se  superarían os valores de consolidación do 
mesmo, segundo os requirimentos que se establecen no  artigo 13 da lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 
30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G).
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación no Núcleo Rural común reflectida nos planos de 
ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 93 Rexistro de entrada nº: 2254
Asinada por: ; JOSE MANUEL  ROMERO  SAMBADE

DATA: 23/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parte da parcela que está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada 
dentro da categoría de Núcleo Rural, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 94 Rexistro de entrada nº: 2255
Asinada por: ; CARMEN  SANTOS  CASTIÑEIRA

DATA: 23/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbano Non Consolidado e incluído nas áreas de planeamento remitido APR-C1 e APR-C2, non 
pode cambiar a súa clasificación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). 
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
A parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., pois o planeamento prevé nese terreo, unha reforma interior 
mediante a apertura de viario que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
As dimensións do viario do acordo entre propietarios exposto na alegación son insuficientes para o tipo de desenvolvemento que se 
prevé para esta zona. Propóñense 6 metros de ancho fronte aos 10 metros que marca o P.X.O.M. Ademais, a dimensións das 
parcelas (fronte e superficie) plantexadas na reparcelación deste acordo, considéranse insuficientes para ser edificables.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 95 Rexistro de entrada nº: 2256
Asinada por: ; AGUSTIN  VAZQUEZ  SANCHEZ

DATA: 23/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor procede ao cambio de clasificación dos terreos da APR-C5 de Solo Urbano Non 
Consolidado a Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
O equipo redactor modifica as rúas previstas na APR-C5 respectando a vía de servicio existente de, as modificacións previstas 
aparecen reflectidas no plano de ordenación correspondente.

ALEGACIÓN Nº: 96 Rexistro de entrada nº: 2257
Asinada por: ; ISOLINA  ALLONES  ROJO

DATA: 23/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano non consolidado porque non se axustan ao definido 
no artigo 11 e 12.b da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
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ALEGACIÓN Nº: 97 Rexistro de entrada nº: 2270
Asinada por: ; MARIA JESUS  PEREZ  CARRACEDO

DATA: 24/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 98 Rexistro de entrada nº: 2271
Asinada por: ; CARMEN  PEREZ  CARRACEDO

DATA: 24/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 99 Rexistro de entrada nº: 2272
Asinada por: ; JOSE MANUEL  CAMPAÑA  CASTRO

DATA: 24/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 100 Rexistro de entrada nº: 2273
Asinada por: ; DOMITILA  BERMUDEZ  MOUZO

DATA: 24/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor lle informa que non se pode variar o trazado da estrada autonómica, AC-432 da rede 
primaria complementaria tal e como indica o alegante. Ao ser un viario de primeiro orde, o informe da Dirección Xeral de 
Infraestructuras de Xuño do 2009 impide anchos inferiores a 25  metros nesta vía, polo que se amplía a estrada cara o sur seguindo 
a mesma liña da súa parcela.

ALEGACIÓN Nº: 101 Rexistro de entrada nº: 2274
Asinada por: ; DOMITILA  BERMUDEZ  MOUZO

DATA: 24/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor considera que non é posible reducir o ancho da vía aos 8  metros solicitados, pois este 
é un ancho insuficiente para o tipo de desenvolvemento que se prevé para esta zona. O ancho de 12  metros exposto no P.X.O.M. é 
o máis acaído para un correcto funcionamento da trama urbana.

ALEGACIÓN Nº: 102 Rexistro de entrada nº: 2275
Asinada por: ; SANDRA  ALBORES  PARDIÑAS

DATA: 24/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela incluída no Solo Urbanizable Delimitado, pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo 
Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, 
do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 103 Rexistro de entrada nº: 2276
Asinada por: ; MANUEL  GARCIA  DOMINGUEZ

DATA: 24/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia
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ALEGACIÓN Nº: 104 Rexistro de entrada nº: 2277
Asinada por: ; MANUEL  GARCIA  DOMINGUEZ

DATA: 24/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 105 Rexistro de entrada nº: 2278
Asinada por: ; MANUEL  GARCIA  DOMINGUEZ

DATA: 24/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela non cumpre cos requisitos esixibles para que sexa 
incluída no núcleo rural 
 
A parcela, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.A), non pode ser clasificada dentro do 
núcleo rural
 
A vía de acceso á parcela, é unha vía de concentración parcelaria feita para o mellor aproveitamento dos recursos agrícolas e 
forestais e non como soporte de edificabilidade. O artigo 32.2.a da L.O.U.G.A. inclúe dentro da categoría de Solo Rústico de 
Protección Agropecuaria  os “... terreos obxecto de concentración parcelaria a partir da entrada en vigor da Lei 9/2002 e os terreos 
concentrados con resolución firme producida nos 10 anos anteriores a esta data, agás que deban ser incluídos na categoría de solo 
rústico de protección forestal”, polo que a parcela debe manter a súa clasificación de Solo Rústico de Protección Agropecuaria.

ALEGACIÓN Nº: 106 Rexistro de entrada nº: 2279
Asinada por: ; FRANCISCO  SUAREZ  BERMUDEZ

DATA: 24/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 107 Rexistro de entrada nº: 2280
Asinada por: ; MODESTO  LOBELOS  TAJES

DATA: 24/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 108 Rexistro de entrada nº: 2281
Asinada por: ; FRANCISCO  ANTELO  LEMA

DATA: 24/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano porque non se axustan ao definido no artigo 11 da 
Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 109 Rexistro de entrada nº: 2282
Asinada por: ; MANUEL  BLANCO  BERMUDEZ

DATA: 24/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada na categoría de Solo Urbano non Consolidado, dentro da área 
de planeamento remitido (APR-A11); de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.b da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 110 Rexistro de entrada nº: 2283
Asinada por: ; DOLORES  MENDEZ  ROMAR

DATA: 24/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría  de Núcleo Rural 
Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, por cumplir as condicións sinaladas nese artigo.

ALEGACIÓN Nº: 111 Rexistro de entrada nº: 2284
Asinada por: ; MARIA CARMEN  TAJES  CANOSA

DATA: 24/04/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase parcialmente a súa alegación, de xeito que a parte da parcela cuxa fronte da cara a Avenida Juan Carlos I e clasificada 
como Solo Urbano Consolidado con Ordenanza 1.a. cambia a ordenanza 1.b. 
O resto da parcela inclúese no solo Urbanizable Delimitado Residencial UDR-A1 tal e como aparece reflectido nos correspondentes 
planos de ordenación.

Consultora Galega S.L. Informe de Alegacións



Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)Concello de CAMARIÑAS 

ALEGACIÓN Nº: 112 Rexistro de entrada nº: 2285
Asinada por: ; PATRICIA  VIGO  PEREZ

DATA: 24/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase favorablemente a  súa alegación, e a parcela clasificada como Solo Urbano Consolidado con Ordenanza 1.a. cambia a 
ordenanza 1.b.

ALEGACIÓN Nº: 113 Rexistro de entrada nº: 2325
Asinada por: ; JOSE  CASTRO  MOUZO

DATA: 27/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor considera que non é posible reducir o ancho da vía aos 8  metros solicitados, pois este 
é un ancho insuficiente para o tipo de desenvolvemento que se prevé para esta zona. O ancho de 12  metros exposto no P.X.O.M. é 
máis acaído para un correcto funcionamento da trama urbana.

ALEGACIÓN Nº: 114 Rexistro de entrada nº: 2326
Asinada por: ; MARIA CARMEN  RODRIGUEZ  TAJES

DATA: 27/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 115 Rexistro de entrada nº: 2327
Asinada por: ; JOSE  CASTRO  ALLO

DATA: 27/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela no solo de núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da zona de policía 
definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas. 
O artigo 32 d) da Lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de augas  como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, 
ribeiras e marxes das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas 
zonas de servidume. 
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento 
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección 
de Augas e Canles.
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ALEGACIÓN Nº: 116 Rexistro de entrada nº: 2328
Asinada por: ; MARIA PALOMA  CAMPAÑA  LISTA

DATA: 27/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría  de Núcleo Rural 
Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, por cumprir as condicións sinaladas nese artigo.

ALEGACIÓN Nº: 117 Rexistro de entrada nº: 2329
Asinada por: ; EULOGIA  MENDEZ  PARDIÑAS

DATA: 27/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 118 Rexistro de entrada nº: 2330
Asinada por: ; MONTSERRAT  FREIRE  AREN

DATA: 27/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor procede á corrección da aliñación, reducindo o ancho da vía de 10  a  8 metros,  para 
axustarse ás aliñacións aprobadas no ano 2005, tal e como se reflicte nos correspondentes planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 119 Rexistro de entrada nº: 2331
Asinada por: ; ABELARDO  RODRIGUEZ  SONEIRA

DATA: 27/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parte da parcela que está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada 
dentro da categoría de Núcleo Rural Común (dado que non cumpre as condicións para incluirse en tradicional), tal e como se reflicte 
nos planos de ordenación correspondentes,  de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 120 Rexistro de entrada nº: 2332
Asinada por: ; MARIA BARCA  SUAREZ  CASAL

DATA: 27/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estimada a súa alegación, a "galpón" indicado pasa a ser clasificado dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 121 Rexistro de entrada nº: 2333
Asinada por: ; JULIA  ALONSO  ROMAR

DATA: 27/04/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera oportuno o aumento de edificabilidade pero non coa intensidade solicitada.
O artigo 46.2 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). marca unha 
intensidade máxima de 0,85 para os municipios de entre 5.000 e 20.000 habitantes, como é o caso de Camariñas.
Tendo en conta este límite máximo que establece a L.O.U.G., a edificabilidade ten que responder e ser acorde ao modelo de 
asentamento e á dinámica evolutiva da área a desenrolar e do entorno máis próximo. No punto sete do Tomo I da Memoria de 
ordenación xustifícanse as intensidades establecidas en cada tipo de solo para cada distrito.
Na A.P.R. alegada, aínda que non se chegue ao límite solicitado,  auméntase a edificabilidade de 0,3 a 0,4, mellorando 
substancialmente as condicións da parcela.

ALEGACIÓN Nº: 122 Rexistro de entrada nº: 2334
Asinada por: ; JOSEFINA  ROMAR  LOPEZ

DATA: 27/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 123 Rexistro de entrada nº: 2335
Asinada por: ; MANUEL  ROMAR  BAÑA

DATA: 27/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 124 Rexistro de entrada nº: 2336
Asinada por: ; JUAN CARLOS  TAJES  VAZQUEZ

DATA: 27/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 125 Rexistro de entrada nº: 2354
Asinada por: ; JOSEFA LÓPEZ CASTIÑEIRA

DATA: 27/04/2009

Estimacion:                                     Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír toda a parcela en solo urbano consolidado porque non se axustan ao definido no artigo 11 
da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.), so se incluirá a parte edificada.
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parte de parcela baleira deberá manter  
a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 126 Rexistro de entrada nº: 2352
Asinada por: ; JORGE  LADO  INFANTE

DATA: 27/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 127 Rexistro de entrada nº: 2351
Asinada por: ; MARIA SOFÍA MARTÍNEZ CASTIÑEIRA

DATA: 27/04/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbanizable Delimitado Residencial cambian a súa clasificación a Solo Urbano non Consolidado  e 
inclúense na área de planeamento remitido APR-A4, pois os terreos aínda que reúnen os requisitos definidos no artigo 11da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.), non se poden incluír na categoría de 
consolidado pois o P.X.O.M. prevé para estes terreos a ampliación e mellora do trazado viario que mellore o artellamento da trama 
urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
En base ao exposto, a parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., e a clasificación de Solo Urbano Non 
Consolidado dentro da A.P.R. reflectida nos planos de ordenación acada as mellores condicións posibles para a parcela.

ALEGACIÓN Nº: 128 Rexistro de entrada nº: 2361
Asinada por: ; MARIA CARMEN  LOBELOS  MENDEZ

DATA: 28/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o terreo non pode clasificarse como Solo Urbano Consolidado coa ordenanza solicitada, pois se sitúa dentro 
da franxa de Protección de Costas. 
O P.X.O.M., inclúe dentro do PEZL-09,  os terreos comprendidos dentro da zona da Servidume de Protección de Costas en Solo 
Urbano. Ata que non se aprobe o Plan Especial non se permitirán máis usos e construccións que os permitidos pola Lexislación 
sectorial de Costas. O obxectivo do Plan Especial será proporcionar un tratamento urbanístico homoxéneo do conxunto da fachada 
marítima.

ALEGACIÓN Nº: 129 Rexistro de entrada nº: 2362
Asinada por: ; CARMEN  ALLO  TAJES

DATA: 28/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor considera que non é posible reducir o ancho da vía tal e como solicita o alegante, pois 
este é un ancho insuficiente para o tipo de desenvolvemento que se prevé para esta zona. O ancho de 10  metros exposto no 
P.X.O.M. é o máis acaído para un correcto funcionamento da trama urbana.

ALEGACIÓN Nº: 130 Rexistro de entrada nº: 2363
Asinada por: ; MARIA CARMEN  LEMA  MENDEZ

DATA: 28/04/2009

Estimacion:               Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a sua alegación, a parcela clasificada como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido 
alegada pasa a ser incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, (cedendo a parte necesaria para o viario), de acordo 
co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 131 Rexistro de entrada nº: 2364
Asinada por: ; MARIA CARMEN  LEMA  MENDEZ

DATA: 28/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada o escaso valor ambiental e productivo da parcela, e a súa situación nunha zona necesaria para a articulación e o crecemento 
da vila. A parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable Delimitado.

ALEGACIÓN Nº: 132 Rexistro de entrada nº: 2365
Asinada por: ; MARIA CARMEN  LEMA  MENDEZ

DATA: 28/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a sua alegación, a parte da parcela clasificadoa como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento 
remitido alegada pasa a ser incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da 
Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 133 Rexistro de entrada nº: 2366
Asinada por: ; MARIA CARMEN  LEMA  MENDEZ

DATA: 28/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase favorablemente a  súa alegación, e a parcela clasificada como Solo Urbano Consolidado con Ordenanza 1.a. cambia a 
ordenanza 1.b.

ALEGACIÓN Nº: 134 Rexistro de entrada nº: 2367
Asinada por: ; JOSE  ARJOMIL  CANOSA

DATA: 28/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 
A delimitación aparece reflectida nos planos de ordenación correspondentes, onde se reflexa a ordenanza 1.b. referida polo alegante.
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ALEGACIÓN Nº: 135 Rexistro de entrada nº: 2368
Asinada por: ; JOSE  ARJOMIL  CANOSA

DATA: 28/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 
A delimitación aparece reflectida nos planos de ordenación correspondentes, onde se reflexa a ordenanza 1.b. referida polo alegante.

ALEGACIÓN Nº: 136 Rexistro de entrada nº: 2369
Asinada por: ; JOSE  ARJOMIL  CANOSA

DATA: 28/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 
A delimitación aparece reflectida nos planos de ordenación correspondentes, onde se reflexa a ordenanza 1.b. referida polo alegante.

ALEGACIÓN Nº: 137 Rexistro de entrada nº: 2370
Asinada por: ; JOSE  ARJOMIL  CANOSA

DATA: 28/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 
A delimitación aparece reflectida nos planos de ordenación correspondentes, onde se reflexa a ordenanza 1.b. referida polo alegante.

ALEGACIÓN Nº: 138 Rexistro de entrada nº: 2371
Asinada por: ; DESIDERIO  CAMPAÑA  LISTA

DATA: 28/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 139 Rexistro de entrada nº: 2372
Asinada por: ; JUSTO  LOPEZ  CARRIL

DATA: 28/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 140 Rexistro de entrada nº: 2373
Asinada por: ; FRANCISCO  CARRIL  CASTIÑEIRA

DATA: 28/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 141 Rexistro de entrada nº: 2374
Asinada por: ; JUAN JOSE  DIOS  CANOSA

DATA: 28/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 142 Rexistro de entrada nº: 2384
Asinada por: ; RAMON  PASANTES  ESPASANDIN

DATA: 28/04/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera oportuno o aumento de edificabilidade pero non coa intensidade solicitada.
O artigo 46.2 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). marca unha 
intensidade máxima de 0,85 para os municipios de entre 5.000 e 20.000 habitantes, como é o caso de Camariñas.
Tendo en conta este límite máximo que establece a L.O.U.G., a edificabilidade ten que responder e ser acorde ao modelo de 
asentamento e á dinámica evolutiva da área a desenrolar e do entorno máis próximo. No punto sete do Tomo I da Memoria de 
ordenación xustifícanse as intensidades establecidas en cada tipo de solo para cada distrito.
Na A.P.R. alegada, aínda que non se chegue ao límite solicitado,  auméntase a edificabilidade de 0,3 a 0,6 mellorando 
substancialmente as condicións da parcela.
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ALEGACIÓN Nº: 143 Rexistro de entrada nº: 2394
Asinada por: ; ANDRES  RAMOS  CANOSA

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 144 Rexistro de entrada nº: 2395
Asinada por: ; MARIA  PEREZ  ALVAREZ

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parte da parcela que está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada 
dentro da categoría de Núcleo Rural, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 145 Rexistro de entrada nº: 2396
Asinada por: ; MARIA  PEREZ  ALVAREZ

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parte da parcela que está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada 
dentro da categoría de Núcleo Rural, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 146 Rexistro de entrada nº: 2397
Asinada por: ; ALFREDO JOSE  BERMUDEZ  BARREIRO

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada non pode ser incluída dentro do núcleo rural tradicional, pois non cumpre coas 
distancias mínimas esixibles de proximidade a edificacións tradicionais delimitando un ámbito cunha consolidación de ao menos o 
50%  tal e como se recolle no artigo 13 da Lei 2/2010, do 21 de Abril de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G.).
A parcela queda polo tanto no Núcleo Rural común cuxo réxime de dereitos e deberes se define no artigo 24 da L.O.U.G.

Consultora Galega S.L. Informe de Alegacións



Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)Concello de CAMARIÑAS 

ALEGACIÓN Nº: 147 Rexistro de entrada nº: 2398
Asinada por: ; ROSA AMALIA  ROMAR  CASTIÑEIRA

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
Na APR-A5 na que se sitúa a parcela, ademais da vía que foi cedida no seu tempo, tal e como indica o alegante, vese precisa a 
reserva de superficie de solo para os sistemas locais en relación o artigo 47.2. da L.O.U.G.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 148 Rexistro de entrada nº: 2399
Asinada por: ; MANUEL  BERMUDEZ  ROJO

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 149 Rexistro de entrada nº: 2400
Asinada por: ; PEDRO RAFAEL  MOREIRA  DOCAMPO

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, unha vez feitas as comprobacións oportunas, procédese á eliminación da parte privada da vía, mantendo  
un paso axustado ao existente, e este novo trazado aparece reflectido no correspondente plano de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 150 Rexistro de entrada nº: 2401
Asinada por: ; PEDRO RAFAEL  MOREIRA  DOCAMPO

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, unha vez feitas as comprobacións oportunas,  procédese á eliminación da vía recoñecendo o carácter 
privado do acceso, o novo trazado aparece reflectido no correspondente plano de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 151 Rexistro de entrada nº: 2402
Asinada por: ; MANUEL  MARTINEZ  REY

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 152 Rexistro de entrada nº: 2403
Asinada por: ; GABRIEL  REY  SAMBADE

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 153 Rexistro de entrada nº: 2404
Asinada por: ; BALBINA  LEMUS  DEL RIO

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano porque non se axustan ao definido no artigo 11 da 
Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
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ALEGACIÓN Nº: 154 Rexistro de entrada nº: 2405
Asinada por: ; JOSE  LADO  LOPEZ

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase favorablemente a  súa alegación, e a parcela clasificada como Solo Urbano Consolidado con Ordenanza 1.a. cambia a 
ordenanza 1.b.

ALEGACIÓN Nº: 155 Rexistro de entrada nº: 2406
Asinada por: ; MARIA AUREA  GUERRERO  PEREZ

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

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

ALEGACIÓN Nº: 156 Rexistro de entrada nº: 2407
Asinada por: ; ISABEL  LOPEZ  MIRANDA

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor considera que non se pode incluír a parcela no Núcleo Rural Tradicional, xa que non 
cumpre as condicións necesarias para elo, segundo os requirimentos que se establecen no  artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación pero pásase da clasificación de Área de Expansión de Núcleo Rural a de núcleo 
rural Común pola modificación da LOUGA, tal e como se reflicte nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 157 Rexistro de entrada nº: 2408
Asinada por: ; JOSE  TAJES  SANTOS

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no artigo 11 da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
O artigo 12.a da L.O.U.G. define a categoría de solo urbano consolidado como aquel “... integrado polos soares así como polas 
parcelas que, polo seu grado de urbanización efectiva e asumida polo planeamento urbanística, poidan adquirir a condición de soar 
mediante obras accesorias ou de escasa entidade que poidan executarse simultaneamente coas de edificación ou construcción”. 
A parcela non pode clasificarse como solo urbano consolidado xa que a parcela non conta con acceso rodado público e, as obras 
necesarias para executalo, non se consideran de escasa entidade.
Do exposto, corríxese a clasificación da parcela, pasando de Solo Urbano Consolidado a ser Solo Rústico de Especial Protección. 
Deste xeito, non se vai incluír no plan unha vía para o acceso exclusivo a unha parcela, que non responda ás necesidades xerais e 
fins públicos definidos no artigo 4 da L.O.U.G.

ALEGACIÓN Nº: 158 Rexistro de entrada nº: 2409
Asinada por: ; DIANA  LISTA  SOTO

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano porque non se axustan ao definido no artigo 11 da 
Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 159 Rexistro de entrada nº: 2410
Asinada por: ; MARIA DOLORES  VALIÑA  AMEIJENDA

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano porque non se axustan ao definido no artigo 11 da 
Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.

Consultora Galega S.L. Informe de Alegacións



Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)Concello de CAMARIÑAS 

ALEGACIÓN Nº: 160 Rexistro de entrada nº: 2411
Asinada por: ; JOSE  REY  OLVEIRA

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbanizable Delimitado Residencial cambian a súa clasificación a Solo Urbano non Consolidado  e 
inclúense na área de planeamento remitido APR-A4, pois os terreos aínda que reúnen os requisitos definidos no artigo 11da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.), non se poden incluír na categoría de 
consolidado pois o P.X.O.M. prevé para estes terreos a ampliación e mellora do trazado viario que mellore o artellamento da trama 
urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
En base ao exposto, a parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., e a clasificación de Solo Urbano Non 
Consolidado dentro da A.P.R. reflectida nos planos de ordenación acada as mellores condicións posibles para a parcela.

ALEGACIÓN Nº: 161 Rexistro de entrada nº: 2412
Asinada por: ; CARMEN  BOUZAS  BERMUDEZ

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano consolidado porque non se axustan ao definido no artigo 11 
da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 162 Rexistro de entrada nº: 2413
Asinada por: ; JOSE  REY  OLVEIRA

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano porque non se axustan ao definido no artigo 11 da 
Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico.
Para mellorar as condicións da parcela e en función do artigo 13 da L.O.U.G., o equipo redactor amplía a delimitación do núcleo rural 
incluído parte do terreo obxecto da alegación.
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ALEGACIÓN Nº: 163 Rexistro de entrada nº: 2419
Asinada por: ; JAVIER CAMPAÑA MARTÍNEZ

DATA: 29/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Ao respecto da solicitude para delimitar un núcleo urbano na zona que se denominará como “Portocelo”, compre indicar que se 
atopa na zona de 200m ao respecto do deslinde de costas. A única forma de clasificación que permita edificar vivendas nesa zona é 
que sexa considerado ou como urbano ou alternativamente como núcleo rural tradicional, pero en ambos casos teríase que 
demostrar que xa cumprirían esa condición en 1988, data na que entrou en lugar a actual Lei de Costas.
Dado que non existen vivendas tradicionais nesa zona, (deberían ser anteriores a 1960), xa que todas son de recente construcción, 
non poderá xustificarse a clasificación como núcleo rural. 
Tampouco poderá xustificarse como núcleo urbano, pois non cumpre coas condicións necesarias que se definen na L.O.U.G., está 
afastado do núcleo urbano recoñecido(Camariñas), non ten consolidación edificatoria, non conta con todos os servicios urbanísticos 
e tampouco está inserto na maia urbana.
É imposible a clasificación como Solo Urbano ou como Solo de Núcleo Rural, pois non se pode demostrar a existencia destas 
condicións moito menos no ano 1988.
Compre apuntar que o solo urbanizable tampouco é opción, pois terase que afastar 200m da liña de costas, (ou como moito unha 
xustificación especial podería permitirse entre os 100 e os 200m da liña de deslinde).

ALEGACIÓN Nº: 164 Rexistro de entrada nº: 2473
Asinada por: ; FRANCISCO JAVIER  PEREZ  REY

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor procede á modificación da aliñación respectando a vía de oito metros existente, tal e 
como se reflicte nos correspondentes planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 165 Rexistro de entrada nº: 2474
Asinada por: ; JOSE  PASANTES  TAJES

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº José Pasantes Tajes, con DNI nº 41487984, con enderezo na rúa Alcalde Nogueira nº 26, 15123, Camariñas (A Coruña) en 
representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante na cartografía adxunta (Ref. Catast. 5151126MH8755S) aparece incluída no ámbito do PEPRI 
da vila de Camariñas, circunstancia coas que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, reconsiderou a delimitación polo Sur do 
ámbito do PEPRI de Camariñas inicialmente previsto, o que conleva a exclusión deste perímetro da finca interesada polo alegante.
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ALEGACIÓN Nº: 166 Rexistro de entrada nº: 2475
Asinada por: ; FRANCISCO  TAJES  SANCHEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, unha vez feitas as comprobacións oportunas, procédese á corrección da liña do límite do Plan 
Especial, axustándoas aos límites do deslinde aprobado por Costas e ao límite da zona marítimo terrestre aprobado por Portos de 
Galicia.
As correccións oportunas aparecen reflectidos nos planos de ordenación correspondentes.

ALEGACIÓN Nº: 167 Rexistro de entrada nº: 2476
Asinada por: ; MARIA AMELIA  SANCHEZ  LOBELOS

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 168 Rexistro de entrada nº: 2477
Asinada por: ; FRANCISCO  TAJES  SANCHEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 169 Rexistro de entrada nº: 2478
Asinada por: ; JESUS  TAJES  SANCHEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 170 Rexistro de entrada nº: 2479
Asinada por: ; MARIA DEL CARME  SUAREZ  ALBORES

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 171 Rexistro de entrada nº: 2480
Asinada por: ; MARIA AMELIA  SANCHEZ  LOBELOS

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, elimínase a APR-C4, cambiando a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado a Solo Urbano 
Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 
de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 172 Rexistro de entrada nº: 2481
Asinada por: ; MODESTO  TAJES  CAMIÑO

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor a estima e procede ás seguintes correccións :
1.  Actualízase a cartografía base, na que se corrixen os erros de base observados polo alegante.
2 e 3.  Elimínase a APR-C4, cambiando a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado a Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
4. No punto nove da Memoria de Ordenación explícase polo miúdo o proceso de participación pública na redacción do Plan.
As correccións oportunas aparecen reflectidas no correspondente plano de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 173 Rexistro de entrada nº: 2482
Asinada por: ; DANIEL  CARRACEDO  BLANCO

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

Consultora Galega S.L. Informe de Alegacións
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ALEGACIÓN Nº: 174 Rexistro de entrada nº: 2483
Asinada por: ; DANIEL  CARRACEDO  BLANCO

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbano Non Consolidado e incluído nas áreas de planeamento remitido A.P.R. sinalada non pode 
cambiar a súa clasificación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). 
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
A parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., pois o planeamento prevé nese terreo, unha reforma interior 
mediante a apertura de viario que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
As dimensións da servidume de paso exposta na alegación é insuficiente para o tipo de desenvolvemento que se prevé para esta 
zona. 
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 175 Rexistro de entrada nº: 2484
Asinada por: ; MODESTO  TAJES  SANCHEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 176 Rexistro de entrada nº: 2485
Asinada por: ; MODESTO  TAJES  SANCHEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor procede á modificación do previsto para ese solo, eliminando a  APR-C4. Deste xeito o 
solo cambia a súa clasificación de Solo Urbano Non Consolidado a Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 
12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia.  
As aliñacións previstas para este solo respectan o camiño privado obxecto da presente alegación , tal e como se reflicte nos 
correspondentes planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 177 Rexistro de entrada nº: 2486
Asinada por: ; MODESTO  TAJES  SANCHEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 178 Rexistro de entrada nº: 2487
Asinada por: ; CARMEN  MOUZO  PEREZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor procede ao cambio de clasificación dos terreos da APR-C5 de Solo Urbano Non 
Consolidado a Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
O equipo redactor modifica as rúas previstas na APR-C5 respectando o viario e acordo entre propietarios existente, as modificacións 
previstas aparecen reflectidas no plano de ordenación correspondente.

ALEGACIÓN Nº: 179 Rexistro de entrada nº: 2488
Asinada por: ; REMEDIOS  MOUZO  POSE

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 180 Rexistro de entrada nº: 2489
Asinada por: ; REMEDIOS  MOUZO  POSE

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbano Non Consolidado e incluído nas áreas de planeamento remitido APR-C1 e APR-C2, non 
pode cambiar a súa clasificación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). 
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
A parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., pois o planeamento prevé nese terreo, unha reforma interior 
mediante a apertura de viario que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
As dimensións do viario do acordo entre propietarios exposto na alegación son insuficientes para o tipo de desenvolvemento que se 
prevé para esta zona. Propóñense 6 metros de ancho fronte aos 10 metros que marca o P.X.O.M. Ademais, a dimensións das 
parcelas (fronte e superficie) plantexadas na reparcelación deste acordo, considéranse insuficientes para ser edificables.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 181 Rexistro de entrada nº: 2490
Asinada por: ; ANGELITA  SANTOS  BLANCO

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela sitúase dentro da servidume de protección definida no 
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 182 Rexistro de entrada nº: 2491
Asinada por: ; ANGELITA  SANTOS  BLANCO

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela no solo de núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da zona de policía 
definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas. 
O artigo 32 d) da Lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de augas  como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, 
ribeiras e marxes das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas 
zonas de servidume. 
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento 
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección 
de Augas e Canles.
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ALEGACIÓN Nº: 183 Rexistro de entrada nº: 2492
Asinada por: ; JAIME  VAZQUEZ  SANCHEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 184 Rexistro de entrada nº: 2493
Asinada por: ; MANUEL  CANOSA  RODRIGUEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela no solo de núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da zona de policía 
definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas. 
O artigo 32 d) da Lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de augas  como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, 
ribeiras e marxes das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas 
zonas de servidume. 
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento 
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección 
de Augas e Canles.

ALEGACIÓN Nº: 185 Rexistro de entrada nº: 2494
Asinada por: ; MANUEL  CANOSA  RODRIGUEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela na área de expansión do núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da zona de 
policía definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas. 
O artigo 32 d) da L.O.U.G., define o solo rústico de protección de augas  como o... “constituído polos terreos situados fora dos 
núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, ribeiras e marxes 
das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas zonas de 
servidume. 
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento 
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección 
de Augas e Canles.
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ALEGACIÓN Nº: 186 Rexistro de entrada nº: 2495
Asinada por: ; Mª CARMEN  LOPEZ  BERMUDEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 187 Rexistro de entrada nº: 2496
Asinada por: ; DOLORES C.  BERMUDEZ  ROJO

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
 Estudiada a presente alegación referida o trazado de dous viais marcados como públicos cando en realidade son privados, e unha 
vez realizadas as verificacións sobre o terreo e con personal do Concello, procédese a correción dos mesmos dentro da planimetría 
do PXOM.

ALEGACIÓN Nº: 188 Rexistro de entrada nº: 2497
Asinada por: ; CARMEN  BERMUDEZ  LOPEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela está afectada pola estrada autonómica AC-432 da rede 
primaria complementaria.
O artigo 32 c) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia, define o solo rústico de protección de infraestructuras como o... “constituído polos terreos 
rústicos destinados á localización de infraestructuras e as súas zonas de afección non susceptibles de transformación...”  .
No artigo 38 da lei 4/1994, de Estradas de Galicia, establece que a administración titular das estradas, que neste caso é a 
Comunidade Autónoma de Galicia, pode limitar os accesos á mesma. No punto catro dese mesmo artigo establécese que “as 
propiedades contiguas non terán acceso directo ás novas estradas e variantes de poboación.” 
O único aceso á parcela realízase a través da AC-432 polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial 
Protección.

ALEGACIÓN Nº: 189 Rexistro de entrada nº: 2498
Asinada por: ; CANDIDO  CANOSA  RODRIGUEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, parte da parcela (aquela que ten acceso rodado e se inscribe na poligonal dun ámbito cuxo grado de 
consolidación é superior a 1/3) pasa a ser clasificada dentro do Núcleo Rural común, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 
2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural 
de Galicia.
Polo informe de Estradas CMATI houbo que trazar un vial alternativo a estrada pola parte traseira da parte da parcela incluida en 
núcleo.
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ALEGACIÓN Nº: 190 Rexistro de entrada nº: 2499
Asinada por: ; CANDIDO  CANOSA  RODRIGUEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parte da parcela que está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada 
dentro da categoría de Núcleo Rural, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 191 Rexistro de entrada nº: 2500
Asinada por: ; MARIA DOLORES  VIGO  LOPEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase favorablemente a  súa alegación, e a parcela clasificada como Solo Urbano Consolidado con Ordenanza 1.a. cambia a 
ordenanza 1.b.

ALEGACIÓN Nº: 192 Rexistro de entrada nº: 2501
Asinada por: ; MARIA ROSARIO  VIGO  LOPEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 193 Rexistro de entrada nº: 2502
Asinada por: ; MARIA ROSARIO  VIGO  LOPEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 
A delimitación aparece reflectida nos planos de ordenación correspondentes, onde se reflexa a ordenanza 3.a. referida polo alegante.
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ALEGACIÓN Nº: 194 Rexistro de entrada nº: 2503
Asinada por: ; MARIA TERESA  VIGO  LOPEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase favorablemente a  súa alegación, polo que a parcela clasificada como Solo Urbano Consolidado con Ordenanza 1.a. 
cambia a ordenanza 1.b.

ALEGACIÓN Nº: 195 Rexistro de entrada nº: 2504
Asinada por: ; JOSEFINA  VIGO  LOPEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase favorablemente a  súa alegación, e a parcela clasificada como Solo Urbano Consolidado con Ordenanza 1.a. cambia a 
ordenanza 1.b.

ALEGACIÓN Nº: 196 Rexistro de entrada nº: 2505
Asinada por: ; MARINA  ANTELO  LEMA

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano porque non se axustan ao definido no artigo 11 da 
Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 197 Rexistro de entrada nº: 2506
Asinada por: ; JOSE  VIGO  LOPEZ

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase favorablemente a  súa alegación, e a parcela clasificada como Solo Urbano Consolidado con Ordenanza 1.a. cambia a 
ordenanza 1.b.
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ALEGACIÓN Nº: 198 Rexistro de entrada nº: 2507
Asinada por: ; RUBEN  CASTRO  MOREIRA

DATA: 30/04/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela incluída no Solo Urbanizable Delimitado, pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo 
Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, 
do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 199 Rexistro de entrada nº: 2527
Asinada por: ; EVA CARBALLO REY

DATA: 04/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
1.�A rúa non pode ser considerada como Solo Urbano consolidado, pois non se axusta ao definido no artigo 12.a da Lei 15/2004, do 
29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, polo que debe manter a súa clasificación de Solo Urbano non 
consolidado dentro da APR-B5.
2.�Modifícase o trazado proposto axustándose ao trazado existente da rúa.

ALEGACIÓN Nº: 200 Rexistro de entrada nº: 2528
Asinada por: ; EVA CARBALLO REY

DATA: 04/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estdudiada a súa alegación, procédese á rectificación da vía de acordo co estudio técnico presentado polo alegante.

ALEGACIÓN Nº: 201 Rexistro de entrada nº: 2535
Asinada por: ; MANUEL  CANOSA  CANOSA

DATA: 04/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor, unha vez feitas as comprobacións oportunas, procede ás seguintes correccións :
1.  Modifícase o emprazamento do tramo final do porto axustándose ao proxecto aprobado por costas.
2. Inclúese a totalidade da vivenda no catálogo, corrixindo o erro sinalado polo alegante.
3.  Corríxese a liña límite do solo urbano e da contorna de protección , de xeito que as edificacións sinaladas polo alegante queden 
dentro dos citados límites.
4. Corríxese o trazado da liña de D.M.T. axustándose a liña dos planos de Demarcación de Costas.
As correccións oportunas aparecen reflectidas no correspondente plano de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 202 Rexistro de entrada nº: 2537
Asinada por: ; Mª ESTRELLA ALICIA  MOSQUERA  REY

DATA: 04/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano non consolidado porque non se axustan ao definido no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200  metros do límite interior da ribeira 
do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 203 Rexistro de entrada nº: 2538
Asinada por: ; Mª ESTRELLA ALICIA  MOSQUERA  REY

DATA: 04/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano consolidado porque non se axustan ao definido no artigo 11 
da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 204 Rexistro de entrada nº: 2542
Asinada por: ; MANUEL  MENDEZ  ALVARELLOS

DATA: 04/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 205 Rexistro de entrada nº: 2543
Asinada por: ; EVARISTO  TAJES  MOUZO

DATA: 04/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 206 Rexistro de entrada nº: 2544
Asinada por: ; JOSE MARIA  GOMEZ  GONZALEZ

DATA: 04/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 207 Rexistro de entrada nº: 2555
Asinada por: ; MARIA JESUS  MARTINEZ  RODRIGUEZ

DATA: 04/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, parte da parcela(aquela que ten acceso rodado e se inscribe na poligonal dun ámbito cuxo grado de 
consolidación é superior a 1/3) pasa a ser clasificada dentro do Núcleo Rural común, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 
2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural 
de Galicia.
Polo informe de Estradas CMATI houbo que trazar un vial alternativo a estrada pola parte traseira da parte da parcela incluida en 
núcleo.
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ALEGACIÓN Nº: 208 Rexistro de entrada nº: 2556
Asinada por: ; ISOLINA  ALLONES  ROJO

DATA: 04/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano consolidado porque non se axustan ao definido no artigo 11 
da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 209 Rexistro de entrada nº: 2557
Asinada por: ; ALBERTO C.  ANTELO  GONZALEZ

DATA: 04/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase favorablemente a  súa alegación, e a parcela clasificada como Solo Urbano Consolidado pasa a ter ordenanza 3.b. tal e 
como se reflicte nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 210 Rexistro de entrada nº: 2558
Asinada por: ; JOSE  BERMUDEZ  VALIÑA

DATA: 04/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela sitúase dentro da servidume de protección definida no 
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
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ALEGACIÓN Nº: 211 Rexistro de entrada nº: 2566
Asinada por: ; HIPOLITO  VIGO  RODRIGUEZ

DATA: 05/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 212 Rexistro de entrada nº: 2567
Asinada por: ; CARMEN  SAMBADE  BALSAS

DATA: 05/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, inclúese parte da parcela dentro do solo urbano de acordo ao definido no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 
de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
O resto da parcela mantén a súa clasificación como solo rústico de especial protección.

ALEGACIÓN Nº: 213 Rexistro de entrada nº: 2568
Asinada por: ; MANUEL  GERPE  BLANCO

DATA: 05/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela sitúase dentro da servidume de protección definida no 
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 214 Rexistro de entrada nº: 2569
Asinada por: ; MARIA TERESA  CARRIL  PAZOS

DATA: 05/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 215 Rexistro de entrada nº: 2570
Asinada por: ; MARIA DEL CARME  PAZOS  ARES

DATA: 05/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 
A delimitación aparece reflectida nos planos de ordenación correspondentes, onde se reflexa a ordenanza 1.b. referida polo alegante.

ALEGACIÓN Nº: 216 Rexistro de entrada nº: 2571
Asinada por: ; MARIA DEL CARME  PAZOS  ARES

DATA: 05/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O equipo redactor  estima parcialmente a súa alegación e cambia a ordenanza actual da parcela de 1.a a 1.b.
Non se pode aplicar a ordenanza 1.c. solicitada, pois esta é unha ordenanza que se creou para aplicar puntualmente como 
referencia nas áreas de reparto para resolver problemas de edificabilidade, cubrir medianeiras. Etc.
A ordenanza 1.b. que se establece, é a ordenanza que ten maior intensidade do plan  porque se considera que esta é a altura 
apropiada para o tipo de asentamento e de rúas da vila de Camariñas, de acordo co artigo 48  da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).

ALEGACIÓN Nº: 217 Rexistro de entrada nº: 2572
Asinada por: ; JOSE ANTONIO  GARROTE  TAJES

DATA: 05/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 218 Rexistro de entrada nº: 2591
Asinada por: ; LUIS  AZURMENDI  VILLAR

DATA: 05/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación , o equipo redactor procede á corrección da delimitación do Sistema Xeral de Espacios Libres L-007. A 
nova delimitación aparece reflectida nos planos de ordenación correspondentes e axústase ao plano proposto polo alegante.
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ALEGACIÓN Nº: 219 Rexistro de entrada nº: 2598
Asinada por: ; JOSÉ LEMA ALVAREZ

DATA: 05/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor procede á eliminación da vía tal e como solicita o alegante, as correccións oportunas 
aparecen reflectidas nos planos de ordenación correspondentes.

ALEGACIÓN Nº: 220 Rexistro de entrada nº: 2607
Asinada por: ; CARMEN BLANCO CANOSA

DATA: 06/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación o equipo redactor informa que non é posible eliminar o espazo libre, pois o solo pertence ao Sistema Xeral de 
Espacios Libres do Paseo marítimo de Camariñas.
O artigo 47.1.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). establece que, 
“o Plan Xeral deberá prever as reservas de solo necesarias para a implantación dos sistemas xerais ou conxunto de dotacións 
urbanísticas ao servicio predominante do conxunto da poboación”.
O Paseo Marítimo de Camariñas, cunha reserva de espacios libres vinculado en parte ao PEZL-03  é un dos piares fundamentais 
que  de cara a recuperación e homoxeneización da fachada marítima da vila, polo que non se vai a eliminar a reserva deste Sistema 
Xeral.

ALEGACIÓN Nº: 221 Rexistro de entrada nº: 2608
Asinada por: ; CARLOS CAMPAÑA CARRIL

DATA: 06/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que non é posible incluír a súa parcela en ningún dos tipos de solo alegados 
en consonancia cos artigos 11  a 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), pois:
Non pode considerarse solo urbano (en ningunha das súas categorías: consolidado e non consolidado), pois a parcela non cumpre 
cos requisitos esixidos no artigo 11da L.O.U.G. Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos 
servicios esixidos e non están incluídos na malla urbana. 
A parcela tampouco cumpre os requisitos de parámetros esixibles para os  núcleos rurais, xa que non temos constancia (nin se 
aportan novos  datos) sobre a existencia nesas parcelas ( ou a menos de 50 m), de vivendas tradicionais co cal se  superarían os 
valores de distancia e consolidación do mesmo. Ademais tampouco podería incluírse dentro da categoría de expansión de núcleo, 
por atoparse a máis de 200  metros dun núcleo rural tradicional de acordo co exposto no artigo 13 da L.O.U.G.

Do exposto, a clasificación como Solo Rústico de Protección Agropecuaria, é a solución máis acaída para a súa parcela, na que se 
permiten os usos recollidos no artigo 37 da L.O.U.G.
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ALEGACIÓN Nº: 222 Rexistro de entrada nº: 2609
Asinada por: ; MARÍA LUISA BLANCO CANOSA

DATA: 06/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación o equipo redactor informa que non é posible eliminar o espazo libre, pois o solo pertence ao Sistema Xeral de 
Espacios Libres do Paseo marítimo de Camariñas.
O artigo 47.1.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). establece que, 
“o Plan Xeral deberá prever as reservas de solo necesarias para a implantación dos sistemas xerais ou conxunto de dotacións 
urbanísticas ao servicio predominante do conxunto da poboación”.
O Paseo Marítimo de Camariñas, cunha reserva de espacios libres vinculado en parte ao PEZL-03  é un dos piares fundamentais 
que  de cara a recuperación e homoxeneización da fachada marítima da vila, polo que non se vai a eliminar a reserva deste Sistema 
Xeral.

ALEGACIÓN Nº: 223 Rexistro de entrada nº: 2610
Asinada por: ; JOSÉ JUAN MOSQUERA BOUZAS

DATA: 06/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano non consolidado porque non se axustan ao definido no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200  metros do límite interior da ribeira 
do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 224 Rexistro de entrada nº: 2611
Asinada por: ; JOSÉ REY OLVEIRA

DATA: 06/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano non consolidado porque non se axustan ao definido no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200  metros do límite interior da ribeira 
do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
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ALEGACIÓN Nº: 225 Rexistro de entrada nº: 2620
Asinada por: ; DOLORES  GARROTE  MARTINEZ

DATA: 06/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
No lugar do Cotariño (parroquia de Camariñas) vén de restaurarse un conxunto tradicional co obxecto de acoller o primeiro hotel 
rústico do concello de Camariñas. Este complexo está conformado por tres pequenas casas tradicionais que definen un conxunto de 
turismo rural illado antano destinado a vivendas e cortes. Os módulos foron rehabilitados cun considerable respecto aos patróns 
arquitectónicos tradicionais. No seu contorno sitúase un xardín de 2.500 metros cadrados e, máis alá, un val callado de eucaliptos, 
piñeirais e milleirais. 

No mesmo lugar levántanse un par de hórreos declarados Bens de Interese Cultural (BIC), que foron incluídos no Catálogo do PXOM 
en fase de redacción coa clave E_022 por contribuír de xeito relevante a valorizar este pequeno casal tradicional. O contorno de 
protección destes exemplos de arquitectura adxectiva coincide coa delimitación do Núcleo Rural Tradicional (NRT) que define o 
PXOM en fase de redacción.

A maiores, a 85 m ao SE deste lugar sitúase o contorno de protección integral do Castro do Cotariño (GA15016001), e a 0 metros a 
zona de respecto do mesmo xacemento. Este antigo asentamento castrexo é o locus prehistórico máis relevante e mellor 
conservado do concello, o que o converte nun espazo prioritario desde o punto de vista da protección patrimonial e da valorización 
turística, de aí que o equipo redactor aposte por preservar ao máximo os valores paisaxísticos e construtivos tradicionais, limitando 
novos desenvolvementos edificatorios que distorsionen os valores actuais.

ALEGACIÓN Nº: 226 Rexistro de entrada nº: 2626
Asinada por: ; HEREDEIROS DE JAIME ROMAR MARTÍNEZ

DATA: 06/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbano Non Consolidado e incluído nas áreas de planeamento remitido APR-C1 e APR-C2, non 
pode cambiar a súa clasificación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). 
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
A parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., pois o planeamento prevé nese terreo, unha reforma interior 
mediante a apertura de viario que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
As dimensións do viario do acordo entre propietarios exposto na alegación son insuficientes para o tipo de desenvolvemento que se 
prevé para esta zona. Propóñense 6 metros de ancho fronte aos 10 metros que marca o P.X.O.M. Ademais, a dimensións das 
parcelas (fronte e superficie) plantexadas na reparcelación deste acordo, considéranse insuficientes para ser edificables.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 227 Rexistro de entrada nº: 2627
Asinada por: ; MARIA  BAÑA  SONEIRA

DATA: 06/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor procede ao cambio de clasificación dos terreos da APR-C5 de Solo Urbano Non 
Consolidado a Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
O equipo redactor modifica as rúas previstas na APR-C5 respectando o viario e acordo entre propietarios existente, as modificacións 
previstas aparecen reflectidas no plano de ordenación correspondente.
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ALEGACIÓN Nº: 228 Rexistro de entrada nº: 2628
Asinada por: ; MANUEL  LEMA  PEREIRA

DATA: 06/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela sitúase dentro da servidume de protección definida no 
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 229 Rexistro de entrada nº: 2642
Asinada por: ; JUAN LUIS  TEDIN  MOSQUEIRA

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 230 Rexistro de entrada nº: 2643
Asinada por: ; RAMON  MARTINEZ  SONEIRA

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbanizable Delimitado Residencial cambian a súa clasificación a Solo Urbano non Consolidado  e 
inclúense na área de planeamento remitido APR-A4, pois os terreos aínda que reúnen os requisitos definidos no artigo 11da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.), non se poden incluír na categoría de 
consolidado pois o P.X.O.M. prevé para estes terreos a ampliación e mellora do trazado viario que mellore o artellamento da trama 
urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
En base ao exposto, a parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., e a clasificación de Solo Urbano Non 
Consolidado dentro da A.P.R. reflectida nos planos de ordenación acada as mellores condicións posibles para a parcela.
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ALEGACIÓN Nº: 231 Rexistro de entrada nº: 2644
Asinada por: ; FRANCISCO  MARTINEZ  SONEIRA

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 232 Rexistro de entrada nº: 2645
Asinada por: ; FRANCISCO  MARTINEZ  SONEIRA

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbanizable Delimitado Residencial cambian a súa clasificación a Solo Urbano non Consolidado  e 
inclúense na área de planeamento remitido APR-A4, pois os terreos aínda que reúnen os requisitos definidos no artigo 11da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.), non se poden incluír na categoría de 
consolidado pois o P.X.O.M. prevé para estes terreos a ampliación e mellora do trazado viario que mellore o artellamento da trama 
urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
En base ao exposto, a parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., e a clasificación de Solo Urbano Non 
Consolidado dentro da A.P.R. reflectida nos planos de ordenación acada as mellores condicións posibles para a parcela.

ALEGACIÓN Nº: 233 Rexistro de entrada nº: 2646
Asinada por: ; DOLORES  ALLO  BERMUDEZ

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor indícalle que o criterio do P.X.O.M. respecto ao trazado viario e o trazado máis regular 
posible respectando as edificacións existentes, por iso nesta rúa a aliñación segue o trazado que se reflicte nos planos de 
ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 234 Rexistro de entrada nº: 2647
Asinada por: ; Mª PURIFICACION  BURGOA  FERNANDEZ

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano non consolidado porque non se axustan ao definido 
no artigo 11 e 12.b da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 235 Rexistro de entrada nº: 2648
Asinada por: ; JUAN J.  BURGOA  FERNANDEZ

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano non consolidado porque non se axustan ao definido 
no artigo 11 e 12.b da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 236 Rexistro de entrada nº: 2649
Asinada por: ; FERNANDO  BURGOA  FERNANDEZ

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, non se pode incluír a totalidade da parcela no Solo Urbano Consolidado, xa que se exclúe desta clasificación 
aquela parte incluída no Plan Especial do Castro de Mourín.

ALEGACIÓN Nº: 237 Rexistro de entrada nº: 2650
Asinada por: ; MARIA  MENDEZ  SILVA

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 238 Rexistro de entrada nº: 2651
Asinada por: ; JESUS  FORJAN  SILVA

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 239 Rexistro de entrada nº: 2652
Asinada por: ; JESUS  FORJAN  SILVA

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada o escaso valor ambiental e productivo da parcela, e a súa situación nunha zona necesaria para a articulación e o crecemento 
da vila. A parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable Delimitado.

ALEGACIÓN Nº: 240 Rexistro de entrada nº: 2653
Asinada por: ; JESUS  FORJAN  SILVA

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

Consultora Galega S.L. Informe de Alegacións



Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)Concello de CAMARIÑAS 

ALEGACIÓN Nº: 241 Rexistro de entrada nº: 2654
Asinada por: ; JESUS  FORJAN  SILVA

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbanizable Delimitado Residencial cambian a súa clasificación a Solo Urbano non Consolidado  e 
inclúense na área de planeamento remitido APR-A4, pois os terreos aínda que reúnen os requisitos definidos no artigo 11da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.), non se poden incluír na categoría de 
consolidado pois o P.X.O.M. prevé para estes terreos a ampliación e mellora do trazado viario que mellore o artellamento da trama 
urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
En base ao exposto, a parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., e a clasificación de Solo Urbano Non 
Consolidado dentro da A.P.R. reflectida nos planos de ordenación acada as mellores condicións posibles para a parcela.

ALEGACIÓN Nº: 242 Rexistro de entrada nº: 2655
Asinada por: ; JESUS  FORJAN  SILVA

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, unha vez feitas as comprobacións oportunas, procédese á corrección da edificación da asociación de 
xubilados, eliminando a parte que aparece representada no interior da parcela do alegante. As correccións oportunas aparecen 
reflectidas nos correspondentes planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 243 Rexistro de entrada nº: 2656
Asinada por: ; JESUS  FORJAN  SILVA

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº Jesús Forján Silva, con DNI nº 33094525-D, con enderezo na rúa Castelao nº 10, 15863, A Baña (A Coruña), en representación 
propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante na cartografía adxunta (A_067 no Catálogo do PXOM) aparece incluída parcialmente no 
documento de Catálogo do PXOM de Camariñas, circunstancia coas que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 75 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, non atopa inconveniente en ampliar a  protección 
do inmoble ao volume ao que se refire o alegante, adxectivo da edificación principal.

ALEGACIÓN Nº: 244 Rexistro de entrada nº: 2657
Asinada por: ; JESUS  FORJAN  SILVA

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 245 Rexistro de entrada nº: 2658
Asinada por: ; FRANCISCO  AMEIJEIRAS  GANDARA

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera oportuno o aumento de edificabilidade pero non coa intensidade solicitada.
O artigo 46.2 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). marca unha 
intensidade máxima de 0,85 para os municipios de entre 5.000 e 20.000 habitantes, como é o caso de Camariñas.
Tendo en conta este límite máximo que establece a L.O.U.G., a edificabilidade ten que responder e ser acorde ao modelo de 
asentamento e á dinámica evolutiva da área a desenrolar e do entorno máis próximo. No punto sete do Tomo I da Memoria de 
ordenación xustifícanse as intensidades establecidas en cada tipo de solo para cada distrito.
Na A.P.R. alegada, aínda que non se chegue ao límite solicitado,  auméntase a edificabilidade de 0,3 a 0,4, mellorando 
substancialmente as condicións da parcela.

ALEGACIÓN Nº: 246 Rexistro de entrada nº: 2659
Asinada por: ; CARMEN  RODRIGUEZ  RODRIGUEZ

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela sitúase dentro da servidume de protección definida no 
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 247 Rexistro de entrada nº: 2660
Asinada por: ; CARMEN  RODRIGUEZ  RODRIGUEZ

DATA: 07/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  non pode ser incluída dentro da categoría de Núcleo Rural Común, pois o terreo entra dentro 
dos supostos definidos no artigo 37.b, da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.Polo que deber ser incluído no Solo Rústico de especial protección 
Forestal.
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ALEGACIÓN Nº: 248 Rexistro de entrada nº: 2700
Asinada por: ; ANTONIO  LOBELOS  CARRACEDO

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 249 Rexistro de entrada nº: 2701
Asinada por: ; ANTONIO  LOBELOS  CARRACEDO

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 250 Rexistro de entrada nº: 2702
Asinada por: ; SERAFIN  LOBELOS  CARRACEDO

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor procede á rectificación da vía sinalada polo alegante axustándose á aliñación existente. 
As correccións oportunas aparecen reflectidas no correspondente plano de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 251 Rexistro de entrada nº: 2703
Asinada por: ; MODESTO  LOBELOS  TAJES

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano consolidado porque non se axustan ao definido no artigo 11 
da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 252 Rexistro de entrada nº: 2707
Asinada por: ; AVELINO  CANOSA  ARJOMIL

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a súa parcela dentro da clasificación de Solo Urbano Consolidado pois a parcela 
está afectada pola estrada autonómica AC-432 da rede primaria complementaria.
O artigo 32 c) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia, define o solo rústico de protección de infraestructuras como o... “constituído polos terreos 
rústicos destinados á localización de infraestructuras e as súas zonas de afección non susceptibles de transformación...”  .
No artigo 38 da lei 4/1994, de Estradas de Galicia, establece que a administración titular das estradas, que neste caso é a 
Comunidade Autónoma de Galicia, pode limitar os accesos á mesma. No punto catro dese mesmo artigo establécese que “as 
propiedades contiguas non terán acceso directo ás novas estradas e variantes de poboación.” 
O único aceso á parcela realízase a través da AC-432 polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial 
Protección.

ALEGACIÓN Nº: 253 Rexistro de entrada nº: 2708
Asinada por: ; AVELINO  CANOSA  ARJOMIL

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, segundo o punto b do artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 
30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), que inclúe na categoría de Solo 
Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización, reforma interior, 
renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, xa que o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
Polo que se estima favorablemente a súa alegación e, o solo que antes estaba clasificado como solo urbanizable cambia a Solo 
Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 254 Rexistro de entrada nº: 2709
Asinada por: ; AVELINO  CANOSA  ARJOMIL

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parte da parcela que está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada 
dentro da categoría de Núcleo Rural, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 255 Rexistro de entrada nº: 2710
Asinada por: ; AVELINO  CANOSA  ARJOMIL

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor infórmao que non é posible incluír a parcela como solo urbano consolidado na súa 
totalidade, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no artigo 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da 
Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Para mellorar as condicións da parcela, o equipo redactor inclúe a parte da parcela que ten fronte á rúa no Solo Urbano Consolidado 
coa ordenanza 1.b. tal e como se reflicte nos planos de ordenación.
O resto da parcela, e en aplicación do punto b do artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 
de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), que inclúe na categoría de Solo 
Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización, reforma interior, 
renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas ...” 
Deste xeito, o parte de solo que antes estaba clasificado como solo urbanizable cambia a Solo Urbano Non Consolidado dentro da 
A.P.R. reflectida nos planos de ordenación, mellorando substancialmente a situación da parcela.

ALEGACIÓN Nº: 256 Rexistro de entrada nº: 2711
Asinada por: ; AVELINO  CANOSA  ARJOMIL

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 257 Rexistro de entrada nº: 2712
Asinada por: ; MANUEL  CARRIL  MARTINEZ

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 11 da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, para clasificar a parcela como solo urbano.
A parcela sitúase na parroquia de Xaviña, na que non existe ningunha entidade urbana, pois os terreos non dispoñen dos servicios 
esixidos e non están incluídos nunha malla urbana.
Ademais a parcela, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.A), non pode ser clasificada dentro do 
núcleo rural nin na súa área de expansión. 
A vía de acceso á parcela, é unha vía de concentración parcelaria feita para o mellor aproveitamento dos recursos agrícolas e 
forestais e non como soporte de edificabilidade. O artigo 32.2.a da L.O.U.G.A. inclúe dentro da categoría de Solo Rústico de 
Protección Agropecuaria  os “... terreos obxecto de concentración parcelaria a partir da entrada en vigor da Lei 9/2002 e os terreos 
concentrados con resolución firme producida nos 10 anos anteriores a esta data, agás que deban ser incluídos na categoría de solo 
rústico de protección forestal”, polo que a parcela debe manter a súa clasificación de Solo Rústico de Protección Agropecuaria.

ALEGACIÓN Nº: 258 Rexistro de entrada nº: 2713
Asinada por: ; CARMEN  ROMAR  MARTINEZ

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 259 Rexistro de entrada nº: 2714
Asinada por: ; DIGNA  ROMAR  MOUZO

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 260 Rexistro de entrada nº: 2715
Asinada por: ; DIGNA  ROMAR  MOUZO

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír as parcelas en solo urbano consolidado xa que se sitúan, ámbalas dúas dentro da 
servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a LOUGA), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 261 Rexistro de entrada nº: 2716
Asinada por: ; DIGNA  ROMAR  MOUZO

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Dª Digna Romar Mouzo, con DNI nº 76359941-X, con enderezo na rúa da Pirica nº 13, 15121, Camelle, Camariñas (A Coruña), alega 
en representación de Dª Digna Mouzo Marcote, con DNI nº 32223277-K, que 

1.- A finca identificada pola alegante aparece incluída indebidamente no Catálogo do PXOM de Camariñas na ficha A_136, dado que 
carece de singularidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor reconsiderou o grao de protección da edificación á que se refire o alegante, fixando agora para ela un grao 
AMBIENTAL, en lugar do ESTRUTURAL inicial. 

2.- O equipo redactor considera que a vivenda referida, por si mesma, carece dos valores arquitectónicos necesarios para gozar 
dunha protección individual, crendo conveniente incluíla nun conxunto de vivendas entre medianeiras de tipoloxía “da beira da 
estrada” segundo a bibliografía especializada na medida en que ambas as tres presentan unha tipoloxía, altura, cromatismo, volume, 
e disposición/ordenación de ocos semellante.Esta decisión tómase na convicción de que protección do patrimonio cultural é un dos 
piares básicos sobre os que se debe asentar o futuro desta vila da Costa da Morte.

3.- O equipo redactor procede á corrección da aliñación exterior para axustarse ao edificado tal e como se reflicte nos 
correspondentes planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 262 Rexistro de entrada nº: 2717
Asinada por: ; JOSE  VAZQUEZ  CANOSA

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada o escaso valor ambiental e productivo da parcela, e a súa situación nunha zona necesaria para a articulación e o crecemento 
da vila. A parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable Delimitado.

ALEGACIÓN Nº: 263 Rexistro de entrada nº: 2718
Asinada por: ; MANUEL  CARRIL  GERPE

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada o escaso valor ambiental e productivo da parcela, e a súa situación nunha zona necesaria para a articulación e o crecemento 
da vila. A parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable Delimitado.

ALEGACIÓN Nº: 264 Rexistro de entrada nº: 2719
Asinada por: ; SARA  CARRIL  ROJO

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela non cumpre os requisitos de parámetros esixibles 
para os  núcleos rurais, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 265 Rexistro de entrada nº: 2720
Asinada por: ; RAMON  MARTINEZ  SONEIRA

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  clasificada como Solo Urbano Consolidado, non pode cambiar a ordenanza de edificación 
extensiva 3.a á ordenanza de edificación intensiva en cuarteirón ou mazá 1.b.
 
O ámbito onde se sitúa a é unha zona de esponxamento da vila onde a ordenanza predominante é a 3.a., polo que aumentar a 
intensidade rompería o crecemento lóxico desta área.

ALEGACIÓN Nº: 266 Rexistro de entrada nº: 2721
Asinada por: ; MANUEL  DIOS  RODRIGUEZ

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa total aceptación (so foi posible incluir unha pequena parte en núcleo tradicional), xa 
que a parcela sitúase dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 267 Rexistro de entrada nº: 2722
Asinada por: ; MARIA LUZ  CAMPAÑA  BLANCO

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O equipo redactor  estima parcialmente a súa alegación e cambia a ordenanza actual da parcela de 1.a a 1.b.
Non se pode aplicar a ordenanza 1.c. solicitada, pois esta é unha ordenanza que se creou para aplicar puntualmente como 
referencia nas áreas de reparto para resolver problemas de edificabilidade, cubrir medianeiras. Etc.
A ordenanza 1.b. que se establece, é a ordenanza que ten maior intensidade do plan  porque se considera que esta é a altura 
apropiada para o tipo de asentamento e de rúas da vila de Camariñas, de acordo co artigo 48  da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
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ALEGACIÓN Nº: 268 Rexistro de entrada nº: 2723
Asinada por: ; CARLOS  CAMPAÑA  BLANCO

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O equipo redactor  estima parcialmente a súa alegación e cambia a ordenanza actual da parcela de 1.a a 1.b.
Non se pode aplicar a ordenanza 1.c. solicitada, pois esta é unha ordenanza que se creou para aplicar puntualmente como 
referencia nas áreas de reparto para resolver problemas de edificabilidade, cubrir medianeiras. Etc.
A ordenanza 1.b. que se establece, é a ordenanza que ten maior intensidade do plan  porque se considera que esta é a altura 
apropiada para o tipo de asentamento e de rúas da vila de Camariñas, de acordo co artigo 48  da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).

ALEGACIÓN Nº: 269 Rexistro de entrada nº: 2724
Asinada por: ; MARIA JESUSA  CAMPAÑA  BLANCO

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O equipo redactor  estima parcialmente a súa alegación e cambia a ordenanza actual da parcela de 1.a a 1.b.
Non se pode aplicar a ordenanza 1.c. solicitada, pois esta é unha ordenanza que se creou para aplicar puntualmente como 
referencia nas áreas de reparto para resolver problemas de edificabilidade, cubrir medianeiras. Etc.
A ordenanza 1.b. que se establece, é a ordenanza que ten maior intensidade do plan  porque se considera que esta é a altura 
apropiada para o tipo de asentamento e de rúas da vila de Camariñas, de acordo co artigo 48  da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).

ALEGACIÓN Nº: 270 Rexistro de entrada nº: 2725
Asinada por: ; ISABEL  CAMPAÑA  BLANCO

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O equipo redactor  estima parcialmente a súa alegación e cambia a ordenanza actual da parcela de 1.a a 1.b.
Non se pode aplicar a ordenanza 1.c. solicitada, pois esta é unha ordenanza que se creou para aplicar puntualmente como 
referencia nas áreas de reparto para resolver problemas de edificabilidade, cubrir medianeiras. Etc.
A ordenanza 1.b. que se establece, é a ordenanza que ten maior intensidade do plan  porque se considera que esta é a altura 
apropiada para o tipo de asentamento e de rúas da vila de Camariñas, de acordo co artigo 48  da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).

ALEGACIÓN Nº: 271 Rexistro de entrada nº: 2726
Asinada por: ; MARIA CARMEN  CAMPAÑA  BLANCO

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O equipo redactor  estima parcialmente a súa alegación e cambia a ordenanza actual da parcela de 1.a a 1.b.
Non se pode aplicar a ordenanza 1.c. solicitada, pois esta é unha ordenanza que se creou para aplicar puntualmente como 
referencia nas áreas de reparto para resolver problemas de edificabilidade, cubrir medianeiras. Etc.
A ordenanza 1.b. que se establece, é a ordenanza que ten maior intensidade do plan  porque se considera que esta é a altura 
apropiada para o tipo de asentamento e de rúas da vila de Camariñas, de acordo co artigo 48  da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
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ALEGACIÓN Nº: 272 Rexistro de entrada nº: 2727
Asinada por: ; MANUEL  VIGO  CANOSA

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor infórmao que non é posible incluír a parcela como solo urbano consolidado na súa 
totalidade, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no artigo 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da 
Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Para mellorar as condicións da parcela, o equipo redactor inclúe a parte da parcela que ten fronte á rúa no Solo Urbano Consolidado 
coa ordenanza 1.b. tal e como se reflicte nos planos de ordenación.
O resto da parcela, e en aplicación do punto b do artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 
de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), que inclúe na categoría de Solo 
Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización, reforma interior, 
renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas ...” 
Deste xeito, o parte de solo que antes estaba clasificado como solo urbanizable cambia a Solo Urbano Non Consolidado dentro da 
A.P.R. reflectida nos planos de ordenación, mellorando substancialmente a situación da parcela.

ALEGACIÓN Nº: 273 Rexistro de entrada nº: 2728
Asinada por: ; MANUEL  VIDAL  SOUTO

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estimada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano consolidado, pois a parcela non cumpre cos requisitos 
esixidos no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada a situación da parcela, tanxencial ao solo urbano por un lado, pero nunha zona onde non é prioritario o crecemento, pois máis 
alá do solo hai un fortes desniveis, a parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable non Delimitado.

ALEGACIÓN Nº: 274 Rexistro de entrada nº: 2729
Asinada por: ; Mª CARME  MARTINEZ  RODRIGUEZ

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela sitúase dentro da servidume de protección definida no 
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
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ALEGACIÓN Nº: 275 Rexistro de entrada nº: 2730
Asinada por: ; JUAN MANUEL  MOUZO  CASTRO

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 276 Rexistro de entrada nº: 2731
Asinada por: ; MANUEL  MARTINEZ  LEMA

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parte da parcela que está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada 
dentro da categoría de Núcleo Rural, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 277 Rexistro de entrada nº: 2732
Asinada por: ; CARMEN  SANTOS  CANTO

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
A parcela, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), non pode ser clasificada dentro do núcleo rural.
A parcela atópase en solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria próxima a unha canle, polo que non pode cambiar a súa 
clasificación.

ALEGACIÓN Nº: 278 Rexistro de entrada nº: 2733
Asinada por: ; CARMEN  SANTOS  CANTO

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela está afectada pola estrada autonómica AC-432 da rede 
primaria complementaria.
O artigo 32 c) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia, define o solo rústico de protección de infraestructuras como o... “constituído polos terreos 
rústicos destinados á localización de infraestructuras e as súas zonas de afección non susceptibles de transformación...”  .
No artigo 38 da lei 4/1994, de Estradas de Galicia, establece que a administración titular das estradas, que neste caso é a 
Comunidade Autónoma de Galicia, pode limitar os accesos á mesma. No punto catro dese mesmo artigo establécese que “as 
propiedades contiguas non terán acceso directo ás novas estradas e variantes de poboación.” 
O único aceso á parcela realízase a través da AC-432 polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial 
Protección.
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ALEGACIÓN Nº: 279 Rexistro de entrada nº: 2749
Asinada por: ; CLARA SUÁREZ CARRIL

DATA: 08/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 280 Rexistro de entrada nº: 2755
Asinada por: ; MARÍA ISABEL MOLEZÚN GOICOA

DATA: 09/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª Isabel Molezún Goicoa, con DNI nº 46133330-E, con enderezo na rúa Bolivia nº 2, 4º, A Coruña, e Paloma Molezún Goicoa, con 
DNI nº 46133397-C, con enderezo na rúa Bolivia nº 2, 7º, A Coruña, en representación propia alegan que:

1.- A finca identificada pola alegante na cartografía adxunta (A_072 no Catálogo do PXOM) aparece incluída parcialmente no 
documento de Catálogo do PXOM de Camariñas, circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- A protección que fixa o Catálogo de Patrimonio Cultural para o edificio protexido na ficha A_072 limitarase ao volume edificatorio 
orixinal de dúas alturas (B+I), sen alcanzar á terraza construída no lado SE da vivenda como solicitaba o alegante, por carecer este 
volume de recoñecido valor propio ou interese relevante algún (art. 1.1 e 1.3 da Lei 8/1995).

ALEGACIÓN Nº: 281 Rexistro de entrada nº: 2758
Asinada por: ; MANUEL  LORENZO  SOTO

DATA: 09/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano consolidado porque non se axustan ao definido no artigo 11 
da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
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ALEGACIÓN Nº: 282 Rexistro de entrada nº: 2759
Asinada por: ; JESUS LUIS  VALIÑA  ROMAR

DATA: 09/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parte da parcela que está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada 
dentro da categoría de Núcleo Rural Común (dado que non cumpre as condicións para incluirse en tradicional), tal e como se reflicte 
nos planos de ordenación correspondentes,  de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 283 Rexistro de entrada nº: 2770
Asinada por: ; JOSÉ SAR RODRÍGUEZ

DATA: 09/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Teráse en conta a alegación, incluíndo na normativa a documentación necesaria para acadar a licenza segundo o que establece o 
CTE.

ALEGACIÓN Nº: 284 Rexistro de entrada nº: 2776
Asinada por: ; ANTONIO CASAL VILLAR

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estimada a súa alegación, procédese á eliminación da vía, a nova aliñación aparece reflectida nos correspondentes planos de 
ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 285 Rexistro de entrada nº: 2777
Asinada por: ; MANUEL LEMA MIRANDA

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Deste xeito, o equipo redactor procede á rectificación da vía sinalada polo alegante axustándose á aliñacións existente. 
As correccións oportunas aparecen reflectidas no correspondente plano de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 286 Rexistro de entrada nº: 2778
Asinada por: ; Mª CARME  BERMUDEZ  MOUZO

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase favorablemente a  súa alegación, e a parcela clasificada como Solo Urbano Consolidado con Ordenanza 1.a. cambia a 
ordenanza 1.b.

ALEGACIÓN Nº: 287 Rexistro de entrada nº: 2779
Asinada por: ; MARIA JESUS  BLANCO  CAMPAÑA

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
A cartografía base que se utilizou na fase anterior, actualízase de cara a Aprobación Provisional do Plan. As correccións oportunas 
aparecen reflectidas nos correspondentes planos de información e de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 288 Rexistro de entrada nº: 2780
Asinada por: ; MARIA JESUS  BLANCO  CAMPAÑA

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
1.  A decisión de desenrolar o Plan Especial paralelamente ao P.X.O.M é unha decisión que compete ao concello e non ao equipo 
redactor, polo que non se pode facer nada ao respecto deste punto.
2.  A cartografía base que se utilizou na fase anterior, actualízase de cara a Aprobación Provisional do Plan. As correccións 
oportunas aparecen reflectidas nos correspondentes planos de información e de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 289 Rexistro de entrada nº: 2781
Asinada por: ; MARIA JESUS  BLANCO  CAMPAÑA

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
A cartografía base que se utilizou na fase anterior, actualízase de cara a Aprobación Provisional do Plan. As correccións oportunas 
aparecen reflectidas nos correspondentes planos de información e de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 290 Rexistro de entrada nº: 2782
Asinada por: ; PEDRO  MARTINEZ  GARCIA

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, segundo o punto b do artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 
30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), que inclúe na categoría de Solo 
Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización, reforma interior, 
renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, xa que o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
Polo que se estima favorablemente a súa alegación e, o solo que antes estaba clasificado como solo urbanizable cambia a Solo 
Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 292 Rexistro de entrada nº: 2784
Asinada por: ; ANA MARÍA CAMPOS SÁNCHEZ

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
1.�O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido APR-A10, pasa a ser 
clasificado dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 
Consecuentemente, a zona sinalada polo alegante coa letra A, tamén sae da A.P.R e queda clasificada como Solo Urbano 
Consolidado.
2.�No que respecta á segunda alegación e, unha vez eliminada a APR-A10, suprímese a vía sinalada polo alegante.  
3.�Por último se reconsidera a clasificación da parcela sinalada que se sitúa entre a APR-A10 e a APR-A9. Ambas áreas de 
planeamento remitido cambian a súa situación  e os terreos incluídos nelas pasan a ser clasificados dentro da categoría de Solo 
Urbano Consolidado, tal e como se reflicte nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 293 Rexistro de entrada nº: 2785
Asinada por: ; ANA MARÍA CAMPOS SÁNCHEZ

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor recoñece a aliñación existente.

ALEGACIÓN Nº: 294 Rexistro de entrada nº: 2786
Asinada por: ; MARÍA OLGA CAMPOS SÁNCHEZ

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 295 Rexistro de entrada nº: 2787
Asinada por: ; DOLORES CAAMAÑO RODRIGUEZ

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parte baleira da súa parcela, considérase un lugar de oportunidade 
para a apertura dun viario que mellore e articule a trama urbana, polo que entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsións de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense dentro do Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. reflectida 
nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 296 Rexistro de entrada nº: 2788
Asinada por: ; HÉCTOR PÉREZ LEMA

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
A clasificación asignada de Solo Urbanizable Non Delimitado implica a consideración dos terreos como rústicos ata que non se leve 
a cabo o seu desenvolvemento. Este desenvolvemento non está obrigado temporalmente porque non se prioriza, polo que podería 
quedar como Solo Rústico durante toda a vixencia do P.X.O.M. Por outra banda podería existir a posibilidade de excluír a esta 
parcela do sector, pero dado que se sitúa na zona de trazado do viario estructurante do sector non temos esa alternativa. Polo tanto 
se mantería a delimitación existente neste sector, que é dos poucos que foron admitidos e, que se poden xustificar, como reserva de 
urbanizable en todo o concello.
Ao respecto da vía que se sinala nos planos, o caracter deste é de tipo indicativo, e non obrigado, pois non se contempla a 
ordenación detallada do solo urbanizable. Cando se desenvolva o plan terá que acadar ese ancho mínimo de 16 metros ou máis, 
dado que a necesidade dun mínimo de prazas de aparcadoiro obriga a ampliar as vías.
Ao respecto do uso residencial nas parcelas da zona noroeste, parece que non se vería afectado polo ancho do vía, aínda que si 
podería afectar máis a zona noroeste, pero dado que o reparto se realiza sobre todo o ámbito esto non afecta ao reparto de 
aproveitamentos entre os propietarios de ningunha das parcelas, que será igual para todos.
No referente a unha vía prevista fora de ámbito dende a Rúa Gandariña, é externo ao sector urbanizable, polo tanto non será 
considerado como acceso. O acceso, que se realizará principalmente polo viario estruturante anteriormente citado, márcase no plano 
dentro do sector.
A respecto da delimitación do solo urbano pola Rúa da Insua, procédese a ampliar un pouco máis a delimitación ao longo das vías 
existentes ata onde se pode considerar obxectivamente o Solo Urbano por cumprir as condicións que para elo establece a L.O.U.G.

ALEGACIÓN Nº: 297 Rexistro de entrada nº: 2789
Asinada por: ; LUISA MARÍA CARRIL CARBALLO

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
A respecto da delimitación do solo urbano pola Rúa da Insua, procédese a ampliar un pouco máis a delimitación ao longo das vías 
existentes ata onde se pode considerar obxectivamente o Solo Urbano por cumprir as condicións que para elo establece a L.O.U.G.
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ALEGACIÓN Nº: 298 Rexistro de entrada nº: 2793
Asinada por: ; ANGELES FREIRE SANLUIS

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 299 Rexistro de entrada nº: 2794
Asinada por: ; JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, parte da parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural, de acordo co 
exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (A L.O.U.G).
O resto da parcela mantén a clasificación de Solo Rústico de Especial Protección. A clasificación proposta aparece reflectida nos 
planos de ordenación correspondentes.

ALEGACIÓN Nº: 300 Rexistro de entrada nº: 2795
Asinada por: ; JOSÉ MAR CANTO CARRIL

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela no solo de núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da zona de policía 
definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas. 
O artigo 32 d) da Lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de augas  como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, 
ribeiras e marxes das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas 
zonas de servidume. 
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento 
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección 
de Augas e Canles.
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ALEGACIÓN Nº: 301 Rexistro de entrada nº: 2796
Asinada por: ; JOSE MAR CANTO CARRIL

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, parte da parcela(aquela que ten acceso rodado e se inscribe na poligonal dun ámbito cuxo grado de 
consolidación é superior a 1/3) pasa a ser clasificada dentro do Núcleo Rural común, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 
2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural 
de Galicia.
Polo informe de Estradas CMATI houbo que trazar un vial alternativo a estrada pola parte traseira da parte da parcela incluida en 
núcleo.

ALEGACIÓN Nº: 302 Rexistro de entrada nº: 2797
Asinada por: ; JOSE MAR CANTO CARRIL

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a presente alegación e unha vez realizadas as verificacións sobre o terreo e con persoal do Concello, procédese a trazar o 
camiño coñecido como a “corredoira do telleiro” no núcleo rural NR09 da planimetría do PXOM.

ALEGACIÓN Nº: 303 Rexistro de entrada nº: 2798
Asinada por: ; CARMEN MIÑONES MOUZO

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, parte da parcela(aquela que ten acceso rodado e se inscribe na poligonal dun ámbito cuxo grado de 
consolidación é superior a 1/3) pasa a ser clasificada dentro do Núcleo Rural común, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 
2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural 
de Galicia.
Polo informe de Estradas CMATI houbo que trazar un vial alternativo a estrada pola parte traseira da parte da parcela incluida en 
núcleo.

ALEGACIÓN Nº: 304 Rexistro de entrada nº: 2799
Asinada por: ; MANUEL S.  FERNANDEZ  CARRIL

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 305 Rexistro de entrada nº: 2800
Asinada por: ; GUILLERMINA  TAJES  CARRIL

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 306 Rexistro de entrada nº: 2801
Asinada por: ; DOLORES  ALVAREZ  CARRIL

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 
de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), non pode ser clasificada dentro do 
núcleo rural 

A parcela atópase en solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria próxima a unha canle, polo que non pode cambiar a súa 
clasificación.

ALEGACIÓN Nº: 307 Rexistro de entrada nº: 2802
Asinada por: ; OLGUITA FLORES  ALVAREZ  CARRIL

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 
de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), non pode ser clasificada dentro do 
núcleo rural .

A parcela atópase en solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria próxima a unha canle, polo que non pode cambiar a súa 
clasificación.
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ALEGACIÓN Nº: 308 Rexistro de entrada nº: 2803
Asinada por: ; MARIA DOLORES  LISTA  LISTA

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
No que respecta ao cambio de ordenanza, a fronte da parcela cara a Avenida Juan Carlos I, cambia de ordenanza 1.a. a 1.b. o resto 
da parcela ten ordenanza 3.a tal e como se reflicte nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 309 Rexistro de entrada nº: 2804
Asinada por: ; CARMEN ANGELICA  MOUZO  CIBRAN

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, no solo clasificado como solo Urbano Consolidado con ordenanza 1.a., poderase edificar unha vivenda de 
baixo e unha planta nas condicións indicadas na normativa.

ALEGACIÓN Nº: 310 Rexistro de entrada nº: 2805
Asinada por: ; FE  FERNANDEZ  MUNGUIA

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela non cumpre os requisitos de parámetros esixibles 
para os  núcleos rurais, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.)
A parcela sitúase dentro do Solo Rústico de Protección Agropecuaria, definido no artigo 32.2.b. da L.O.U.G., polo que non se pode 
delimitar a área de expansión do núcleo rural neste tipo de solo.

ALEGACIÓN Nº: 311 Rexistro de entrada nº: 2806
Asinada por: ; FE  FERNANDEZ  MUNGUIA

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 312 Rexistro de entrada nº: 2807
Asinada por: ; DOLORES  RODRIGUEZ  SAMBADE

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela non cumpre os requisitos de parámetros esixibles 
para os  núcleos rurais, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.)
A parcela sitúase dentro do Solo Rústico de Protección Agropecuaria, definido no artigo 32.2.b. da L.O.U.G., polo que non se pode 
delimitar a área de expansión do núcleo rural neste tipo de solo.

ALEGACIÓN Nº: 313 Rexistro de entrada nº: 2808
Asinada por: ; MARIA CARMEN  SUAREZ  PEREZ

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 314 Rexistro de entrada nº: 2809
Asinada por: ; SOLEDAD MARTÍNEZ REY

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Dª Soledad Martínez Rey, con DNI nº 76303455-N, con enderezo en Ponte do Porto, (Camariñas), alega que a súa vivenda, 
identificada no documento urbanístico que nos ocupa como “Casa da rúa Gandariña nº 15” (A_018 no Catálogo do PXOM);

1.- Considera excesivo o grao de protección ESTRUTURAL, que figura na ficha individual, ao tempo que solicita a súa exclusión do 
Catálogo do PXOM.
2.- Solicita a exclusión da área de planeamento remitido APR-B6 ao tempo que solicita a clasificación como solo urbano consolidado 
dentro da ordenanza 3a.
3.- Solicita a modificación da aliñación da edificación da estrada A Ponte do Porto- Camariñas.

Resposta:
1.- O equipo redactor considera apropiado rebaixar o grao de protección da vivenda identificada coa clave A_018 no Catálogo do 
PXOM, polo que figurará no documento definitivo con grao de protección AMBIENTAL. Con todo o equipo redactor considera que 
existen motivos máis que suficientes (tipoloxía, antigüidade, configuración morfolóxica, situación urbana, etc...) que xustifican a 
inclusión da vivenda referida no Catálogo do PXOM.

Tanto a administración local como a autonómica teñen potestade legal para arbitrar medidas (fiscais, económicas...) orientadas a 
promover a recuperación do patrimonio cultural. De feito as consellerías de Política Territorial e Infraestruturas, así como a de 
Cultura e Turismo, fan públicas todos os anos convocatorias destinadas a facilitar e impulsar a recuperación do patrimonio incluído 
no planeamento urbanístico municipal.

2.- O terreo non pode cambiar a clasificación e saír da A.P.R. pois o planeamento prevé nese terreo, unha reforma interior mediante 
a apertura de viario que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., polo que se desestima a súa alegación neste punto e 
mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. reflectida nos planos de ordenación.

3.- Non se pode proceder a variar a aliñación solicitada, pois a parcela está atravesada pola estrada autonómica AC-432 da rede 
primaria complementaria. Neste tipo de vías, e segundo o artigo 35.c. da lei 4/1994, de estradas de Galicia, a liña límite da 
edificación sitúase a 9,5 metros a partir da área exterior da explanación. 
Ademais o plan prevé nesta rúa a aplicación da ordenanza 1b, de baixo e dúas plantas que permite un incremento da altura 
existente. O artigo 48.5. da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, especifica nas Normas de Calidade Urbana que “o planeamento urbanístico 
deberá fixar a altura máxima das edificacións en proporción ao ancho das vías e espacios libres, de modo que queden garantidas as 
mellores condicións de asolamento e ventilación natural das vivendas”. 
O ancho da estrada  actual é o axeitado para o tipo de vía que é rede primaria complementaria e a tipo de edificación que soporta, 
polo que non vai a modificarse.

ALEGACIÓN Nº: 315 Rexistro de entrada nº: 2810
Asinada por: ; MARÍA ISABEL MÉNDEZ CASTIÑEIRA

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 316 Rexistro de entrada nº: 2811
Asinada por: ; MARÍA BARCA FUENTES LISTA

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 317 Rexistro de entrada nº: 2812
Asinada por: ; MANUEL JORGE  POMBO  SUAREZ

DATA: 11/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, e unha vez feitas as comprobacións oportunas co persoal do concello, recóllese dentro da planimetría do 
P.X.O.M. o estudio de detalle referido polo alegante.

ALEGACIÓN Nº: 318 Rexistro de entrada nº: 2826
Asinada por: ; ANTONIO J. PASANTES ESPASANDÍN

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación ,non é posible a súa aceptación. Pois a parcela non cumpre cos requisitos  esixidos no artigo 14 da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
A parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 319 Rexistro de entrada nº: 2827
Asinada por: ; MONICA  POSE  PARGA

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor considera que non se pode incluír a parcela no Núcleo Rural Tradicional, xa que non 
temos constancia sobre a existencia nesas parcelas, de vivendas tradicionais, co cal se  superarían os valores de consolidación do 
mesmo, segundo os requirimentos que se establecen no  artigo 13 da lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 
30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G).
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación no Núcleo Rural común reflectida nos planos de 
ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 320 Rexistro de entrada nº: 2828
Asinada por: ; MANUEL LEMA LEMA

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela no solo de núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da zona de policía 
definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas. 
O artigo 32 d) da Lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de augas  como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, 
ribeiras e marxes das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas 
zonas de servidume. 
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento 
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección 
de Augas e Canles.

ALEGACIÓN Nº: 321 Rexistro de entrada nº: 2829
Asinada por: ; ALEJANDRO BAÑA VALIÑA

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela no solo de núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da zona de policía 
definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas. 
O artigo 32 d) da Lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de augas  como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, 
ribeiras e marxes das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas 
zonas de servidume. 
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento 
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección 
de Augas e Canles.

ALEGACIÓN Nº: 322 Rexistro de entrada nº: 2830
Asinada por: ; CARMEN DOLORES REY SILVA

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 323 Rexistro de entrada nº: 2831
Asinada por: ; CARMEN DOLORES REY SILVA

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada en parte, dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de 
acordo co exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 
O resto da parcela, non se pode incluír no solo urbano pois se sitúa dentro da zona de policía definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de 
Augas. 
As dúas clasificacións da parcela  reflíctense nos correspondentes planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 324 Rexistro de entrada nº: 2832
Asinada por: ; JUAN CARLOS ALVAREZ LEMA

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 325 Rexistro de entrada nº: 2833
Asinada por: ; EVARISTO LEMA NOVOA

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Nucleo Comun.
 Dacordo co exposto no artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 326 Rexistro de entrada nº: 2834
Asinada por: ; MARÍA BENITA SANTOS RODRÍGUEZ

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 327 Rexistro de entrada nº: 2835
Asinada por: ; ELISEO CIBRÁN CARRIL

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 328 Rexistro de entrada nº: 2836
Asinada por: ; Mª CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 329 Rexistro de entrada nº: 2837
Asinada por: ; FRANCISCO TAJES SÁNCHEZ

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 330 Rexistro de entrada nº: 2838
Asinada por: ; JOSÉ DE LA FUENTE RODRÍGUEZ

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 331 Rexistro de entrada nº: 2839
Asinada por: ; JOSÉ SANTOS LEMA

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, inclúese parte da parcela dentro do solo urbano de acordo ao definido no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 
de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
O resto da parcela mantén a súa clasificación como solo rústico de especial protección.

ALEGACIÓN Nº: 332 Rexistro de entrada nº: 2840
Asinada por: ; FRANCISCO LEMA PRECEDO

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano consolidado porque non se axustan ao definido no artigo 11 
da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 333 Rexistro de entrada nº: 2841
Asinada por: ; Mª LOURDES FIGUEIRAS SAMBADE

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor procede a revisión do Solo Rústico de Protección de Augas. A parcela queda 
clasificada en parte como Solo de expansión do Núcleo Rural e parte como Solo Urbano Consolidado tal e como se reflicten nos 
planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 334 Rexistro de entrada nº: 2842
Asinada por: ; CARMEN LEMA PRECEDO

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase en parte a presente alegación, incluíndo no núcleo rural reflectido nos planos de ordenación aquela parte das zonas ou 
parcelas que cumpren co grao de consolidación definido no artigo 13 da Lei  da lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, mantendo o resto das zonas ou 
parcelas indicadas coa súa clasificación orixinal.
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ALEGACIÓN Nº: 335 Rexistro de entrada nº: 2843
Asinada por: ; ALEJANDRO PEREIRA CASTRO

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común tal e como se 
reflicte nos planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación 
da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 336 Rexistro de entrada nº: 2844
Asinada por: ; ALFONSO PEREIRA CASTRO

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común tal e como se 
reflicte nos planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación 
da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 337 Rexistro de entrada nº: 2845
Asinada por: ; RUPERTO RAUL MOSQUERA REY

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano consolidado porque non se axustan ao definido no artigo 11 
da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
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ALEGACIÓN Nº: 338 Rexistro de entrada nº: 2846
Asinada por: ; DOLORES  RODRIGUEZ  RODRIGUEZ

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela sitúase dentro da servidume de protección definida no 
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 339 Rexistro de entrada nº: 2847
Asinada por: ; MARÍA ROMERO TAJES

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor lle informa que non se pode variar o trazado da Avenida da Coruña, pois o informe da 
Dirección Xeral de Infraestructuras de Xuño do 2009 impide anchos inferiores a 16  metros nesta vía. Deste xeito, rectifícase o 
trazado da vía coa fin de dotala cos 16  metros mínimos esixidos en toda a súa lonxitude, polo que en ningún caso se van a dar 
aliñacións de 15  metros solicitadas na alegación.

ALEGACIÓN Nº: 340 Rexistro de entrada nº: 2848
Asinada por: ; JOSÉ SUÁREZ CANOSA

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela incluída no núcleo rural común, non pode incluírse no Solo Urbano Consolidado, pois aínda que 
se sitúe próxima a este tipo de solo, non se prevé o crecemento do Solo Urbano máis aló dos límites establecidos no P.X.O.M. pois 
xa acada uns valores importantes en relación a poboación existente e prevista a medio prazo.
Ademais, pola situación o terreo inclúese nun asentamento recoñecible cun grado de consolidación igual ou superior a 1/3 da súa 
superficie e, pola proximidade ao Solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria (vinculación coa explotación racional dos 
recursos naturais), xustifícase completamente a inclusión da parcela no Núcleo Rural e non no Solo Urbano Consolidado, de acordo 
co artigo 13 da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, coas 
modificacións derivadas da lei 2/2010, do 25 de Marzo (a L.O.U.G).
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ALEGACIÓN Nº: 341 Rexistro de entrada nº: 2849
Asinada por: ; MARCELINO VILLAR RODRÍGUEZ

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Solo Urbano 
Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 342 Rexistro de entrada nº: 2850
Asinada por: ; LUIS  LEMA  LEIS

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
A parcela clasificada como Solo Urbano Consolidado con ordenanza 1.b, de baixo e dúas plantas, non pode aumentar a súa altura a 
B+III, pois a altura máxima que se define nesta ordenanza é de B+II.  A ordenanza 1.b. é a ordenanza que ten maior intensidade do 
plan, porque se considera que esta é a altura apropiada para o tipo de asentamento e de rúas da vila de Camariñas, de acordo co 
artigo 48  da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
No P.X.O.M.  se crea ordenanza 1.c., para aplicar puntualmente como referencia para as áreas de reparto no que haxa que resolver 
problemas de edificabilidade, cubrir medianeiras, etc., que non é o caso da súa parcela, polo que deberá manter a ordenanza 1.b. de 
B+II.

ALEGACIÓN Nº: 343 Rexistro de entrada nº: 2851
Asinada por: ; EDUARDO  BAÑA  MARCOTE

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, unha vez feitas as comprobacións oportunas,  o equipo redactor procede á corrección das liñas que 
delimitan o PEZL-8, axustándoas aos límites do deslinde aprobado por Costas e ao límite da zona marítimo terrestre aprobado por 
Portos de Galicia en Maio do 2009.

ALEGACIÓN Nº: 344 Rexistro de entrada nº: 2852
Asinada por: ; MARIA  ROMAR  TAJES

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, segundo o punto b do artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 
30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), que inclúe na categoría de Solo 
Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización, reforma interior, 
renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, xa que o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
Polo que se estima favorablemente a súa alegación e, o solo que antes estaba clasificado como solo urbanizable cambia a Solo 
Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 345 Rexistro de entrada nº: 2853
Asinada por: ; PEDRO MOUZO CARRIL

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor considera que:
1. As parcelas, incluídas no Solo Urbanizable Non Delimitado Residencial non poden ser incluídas dentro do Solo Urbano 
Consolidado, UNDR-A4, xa que se sitúan dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”
O informe da C.P.T.O.P.T. de Xuño do 2004, incide expresamente nos urbanizables situados entre a estrada AC-432 e a Servidume 
de Protección de Costas, pois afecta ás vistas dende dita estrada.
Anúlase polo tanto, a previsión contida no documento de aprobación inicial e elimínase a UNDR-A4, pero non de cara a incluílo 
nunha área de Solo Urbano Consolidado, senón como Solo Rústico de Especial Protección de Costas.
2. Modifícase o documento, tal e como se reflicten nos planos de ordenación, incluíndo o fronte das parcelas que dan cara a estrada 
AC-432 dentro do Solo Urbano Consolidado.

ALEGACIÓN Nº: 346 Rexistro de entrada nº: 2854
Asinada por: ; JESÚS RICARDO MAS FARTO

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 347 Rexistro de entrada nº: 2855
Asinada por: ; PEDRO MARTÍNEZ MOUZO

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano non consolidado porque non se axustan ao definido no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200  metros do límite interior da ribeira 
do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 348 Rexistro de entrada nº: 2856
Asinada por: ; PEDRO MARTÍNEZ MOUZO

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela clasificada en parte como Solo Urbano Consolidado e en parte como Solo Rústico de Especial 
Protección Agropecuaria, non pode incluírse na súa totalidade como Solo Urbano Consolidado, pois a parte traseira da parcela entra 
dentro da categoría definida no artigo 32.2.b. da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G) para incluírse dentro do Solo Rústico de 
Especial Protección agropecuaria. 
Dende o P.X.O.M infórmaselle que a superficie da parcela que se sitúa en Solo Urbano Consolidado é superior a superficie mínima 
necesaria para poder edificar, polo que a solución proposta dende o P.X.O.M. é totalmente favorable aos intereses do alegante.

ALEGACIÓN Nº: 349 Rexistro de entrada nº: 2857
Asinada por: ; EULOGIO FERREIRO TORREIRA

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor cambia a cualificación dos terreos sinalados, elimínase a zona verde, propiedade 
privada do alegante.
Os terreos manteñen a clasificación de Solo Urbano Consolidado, (que non de Solo de Núcleo Rural de uso residencial), de acordo 
co artigo 11da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
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ALEGACIÓN Nº: 350 Rexistro de entrada nº: 2858
Asinada por: ; JOSE ENRIQUE  PEREZ  REY

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estimada a súa alegación, procédese á rectificación da vía mantendo os oito metros actuais, a novo trazado aparece reflectido no 
correspondente plano de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 351 Rexistro de entrada nº: 2863
Asinada por: ; IDILIA CASTIÑEIRA ALONSO

DATA: 12/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela incluída no núcleo rural común, non pode incluírse no Solo Urbano Consolidado, pois aínda que 
se sitúe próxima a este tipo de solo, non se prevé o crecemento do Solo Urbano máis aló dos límites establecidos no P.X.O.M. pois 
xa acada uns valores importantes en relación a poboación existente e prevista a medio prazo.
Ademais, pola situación o terreo inclúese nun asentamento recoñecible cun grado de consolidación igual ou superior a 1/3 da súa 
superficie e, pola proximidade ao Solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria (vinculación coa explotación racional dos 
recursos naturais), xustifícase completamente a inclusión da parcela no Núcleo Rural e non no Solo Urbano Consolidado, de acordo 
co artigo 13 da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, coas 
modificacións derivadas da lei 2/2010, do 25 de Marzo (a L.O.U.G).

ALEGACIÓN Nº: 352 Rexistro de entrada nº: 2888
Asinada por: ; JOSEFA BAÑA BERMÚDEZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 353 Rexistro de entrada nº: 2896
Asinada por: ; JOSÉ BLANCO ALVAREZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Non se pode estimar a presente alegación, pois as zonas ou parcelas indicadas non cumpren coas distancias mínimas esixibles de 
proximidade a edificacións tradicionais nos núcleos de poboación (50 m), tal e como se recolle no artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, 
polo tanto pasan a ser incluidas dentro da área de Nucleo Comun
 Obtendo así a clasificación de solo máis vantaxosa dada a súa ubicación.
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ALEGACIÓN Nº: 354 Rexistro de entrada nº: 2897
Asinada por: ; MANUEL  VIGO  MARTINEZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada o escaso valor ambiental e productivo da parcela, e a súa situación nunha zona necesaria para a articulación e o crecemento 
da vila. A parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable Delimitado.

ALEGACIÓN Nº: 355 Rexistro de entrada nº: 2898
Asinada por: ; GABRIEL  REY  SAMBADE

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela está afectada pola estrada autonómica AC-432 da rede 
primaria complementaria.
O artigo 32 c) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia, define o solo rústico de protección de infraestructuras como o... “constituído polos terreos 
rústicos destinados á localización de infraestructuras e as súas zonas de afección non susceptibles de transformación...”  .
No artigo 38 da lei 4/1994, de Estradas de Galicia, establece que a administración titular das estradas, que neste caso é a 
Comunidade Autónoma de Galicia, pode limitar os accesos á mesma. No punto catro dese mesmo artigo establécese que “as 
propiedades contiguas non terán acceso directo ás novas estradas e variantes de poboación.” 
O único aceso á parcela realízase a través da AC-432 polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial 
Protección.

ALEGACIÓN Nº: 356 Rexistro de entrada nº: 2899
Asinada por: ; ROBERTO MARTÍNEZ CUTRÍN

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  clasificada como Solo Urbano Consolidado, non pode cambiar a ordenanza de edificación 
intensiva en cuarteirón ou mazá 1.a de altura máxima de unha planta (B+1) á ordenanza 1.b.  de altura máxima de dúas plantas 
(B+2).
O ámbito onde se sitúa a parcela, fronte da fachada marítima impide dar unha maior altura a estas mazás coa fin de salvagardar a 
percepción do mar dende puntos máis elevados da vila. Ademais diminuír a altura nesta franxa mellora a transición coa outra beira 
da avenida da Coruña, cuxa ordenanza de aplicación é de 3.a (de edificación extensiva).
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ALEGACIÓN Nº: 357 Rexistro de entrada nº: 2900
Asinada por: ; ALFONSO R. ILLADE CERDEIRAS

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
1.�A parcela clasificada como Solo Urbano Consolidado con ordenanza 1.b, de baixo e dúas plantas, non pode aumentar a súa 
altura a B+3, pois a altura máxima que se define nesta ordenanza é de B+2.  A ordenanza 1.b. é a ordenanza que ten maior 
intensidade do plan, porque se considera que esta é a altura apropiada para o tipo de asentamento e de rúas da vila de Camariñas, 
de acordo co artigo 48  da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
No P.X.O.M.  se prevé a ordenanza 1.c., pero que só se aplica puntualmente como referencia para as áreas de reparto no que haxa 
que resolver problemas de edificabilidade, cubrir medianeiras...
2.�No que respecta ao fondo edificable, a ordenanza 1.b. permite a prolongación nas plantas baixas e nos sotos do fondo edificable 
ata os 20  metros nos cuarteiróns con patio. Nas mazás abertas, como é o caso da parcela alegada, a normativa do P.X.O.M non 
permite este aumento, pois os dous frontes son exteriores e debe respectarse a aliñación exterior ás dúas rúas, sobre todo neste 
caso no que a fachada traseira é a fachada marítima.

ALEGACIÓN Nº: 358 Rexistro de entrada nº: 2901
Asinada por: ; ENRIQUE CANOSA LEMA

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase en parte a presente alegación, incluíndo no núcleo rural reflectido nos planos de ordenación aquela parte das zonas ou 
parcelas que cumpren co grao de consolidación definido no artigo 13 da Lei  da lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, mantendo o resto das zonas ou 
parcelas indicadas coa súa clasificación orixinal.

ALEGACIÓN Nº: 359 Rexistro de entrada nº: 2902
Asinada por: ; ENRIQUE CANOSA LEMA

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada na categoría de Solo Urbano non Consolidado, dentro da área 
de planeamento remitido (APR-A6); de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.b da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación 
da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 360 Rexistro de entrada nº: 2903
Asinada por: ; MARCIAL ROMERO POSE

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada na súa totalidade, dentro da categoría de Solo Urbano 
Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 361 Rexistro de entrada nº: 2904
Asinada por: ; JUAN DOMÍNGUEZ LEMA

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano porque non se axustan ao definido no artigo 11 da 
Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana.
Ademais o artigo 32.2.a da L.O.U.G.A. inclúe dentro da categoría de Solo Rústico de Protección Agropecuaria  os “... terreos obxecto 
de concentración parcelaria a partir da entrada en vigor da Lei 9/2002 e os terreos concentrados con resolución firme producida nos 
10 anos anteriores a esta data, agás que deban ser incluídos na categoría de solo rústico de protección forestal”, polo que a parcela 
debe manter a súa clasificación de Solo Rústico de Protección Agropecuaria.

ALEGACIÓN Nº: 362 Rexistro de entrada nº: 2905
Asinada por: ; AMELIA ALVAREZ RODRÍGUEZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela sitúase dentro da servidume de protección definida no 
artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 363 Rexistro de entrada nº: 2906
Asinada por: ; MARIA  RODRIGUEZ  RODRIGUEZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano porque non se axustan ao definido no artigo 11 da 
Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
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ALEGACIÓN Nº: 364 Rexistro de entrada nº: 2907
Asinada por: ; MANUEL  ROMAR  MARTINEZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parte da parcela que está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada 
dentro da categoría de Núcleo Rural Común (dado que non cumpre as condicións para incluirse en tradicional), tal e como se reflicte 
nos planos de ordenación correspondentes,  de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 365 Rexistro de entrada nº: 2908
Asinada por: ; ESTRELLA  SIMAL  MOREIRA

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª Estrella Simal Moreira, con DNI nº 79322246-F, con enderezo na rúa Cesáreo Pondal nº 66, 3º 15117, Laxe (A Coruña) en 
representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante na cartografía adxunta aparece incluída no Catálogo do PXOM (ficha A_095), cando foi 
derrubada en base á licenza municipal nº 125/06 outorgada pola XGL o 10 de novembro de 2006. Solicita que se suprima do 
Catálogo.

Resposta:
1.- A vivenda á que se refire a alegante, sita na rúa Volanta nº 3, contaba cun brasón protexido polo Decreto 571/1963 sobre 
protección de escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas similares de interese histórico 
artístico; BOE núm. 77, do 30 de marzo. Este escudo ou brasón ten a consideración de Ben de Interese Cultural (BIC), o máximo 
grao de protección legal co que pode contar un ben cultural, por aplicación da disposición adicional segunda da Lei 16/1985, do 25 
de xuño, do Patrimonio Histórico Español.

2.- A alegante non achega documentación acreditativa que probe que a demolición da vivenda que acollía este brasón contaba con 
informe favorable da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (DXPC) da Xunta de Galicia, única instancia administrativa competente e 
investida de capacidade legal para autorizar calquera tipo de obra que afectase a un BIC, como é o caso.

3.- Con todo, o equipo redactor comprobou que o brasón –que se manterá no Catálogo do PXOM- mantense exposto na fachada da 
edificación de nova planta.

ALEGACIÓN Nº: 366 Rexistro de entrada nº: 2909
Asinada por: ; PILAR BARCIA GERPE

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 367 Rexistro de entrada nº: 2910
Asinada por: ; Mª CARMEN TAJES REY

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
As propiedades sinaladas, na fase de Aprobación Inicial estaban parte clasificadas como Solo Urbano Non Consolidado dentro da  
APR-A14 e parte  incluídas no Solo Urbano consolidado con ordenanza 1.a.
Unha vez identificada a vía de servicio “parcela curro” de 137  m2, a casa “coñecida/por nova” de 40  m2 e o alpendre “cuberto de 
abaixo e pallal de eira” de 16m2, o equipo redactor cambia a clasificación para incluír estes terreos dentro da categoría de Solo 
Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, 
do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G), polo que non se vai alterar a 
actual ordenación dos seus inmobles. A nova clasificación dos terreos aparecen nos planos de ordenación correspondentes. 
No que respecta á altura dos inmobles, non se pode conceder unha altura de tres plantas, pois para este ámbito se aplica a 
ordenanza 3.a. de edificación extensiva, que é a que se corresponde coa tipoloxía dos inmobles alegados. Nesta ordenanza a altura 
máxima permitida é de dúas plantas, (B+I).

ALEGACIÓN Nº: 368 Rexistro de entrada nº: 2922
Asinada por: ; VICENTE AGUIAR ANTELO

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 369 Rexistro de entrada nº: 2923
Asinada por: ; SABINO RIVEIRO MIÑONES

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada o escaso valor ambiental e productivo da parcela, e a súa situación nunha zona necesaria para a articulación e o crecemento 
da vila. A parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable Delimitado.
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ALEGACIÓN Nº: 370 Rexistro de entrada nº: 2924
Asinada por: ; SABINO RIVEIRO MIÑONES

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, a parcela incluída no Solo Urbano Consolidado con ordenanza 1.b. non pode aumentar o fondo ata os 14 
metros, pois forma parte dunha mazá aberta na que o fondo dos demais edificios rolda os 10  metros, polo que aumentar o fondo na 
súa parcela, rompería a unidade da fachada traseira do conxunto.

ALEGACIÓN Nº: 371 Rexistro de entrada nº: 2925
Asinada por: ; SABINO RIVEIRO MIÑONES

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 372 Rexistro de entrada nº: 2926
Asinada por: ; SABINO RIVEIRO MIÑONES

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegacióne, unha vez feitas as comprobacións oportunas, reflíctese nos planos a ordenanza 1.b correspondente á 
parcela.

ALEGACIÓN Nº: 373 Rexistro de entrada nº: 2927
Asinada por: ; SABINO RIVEIRO MIÑONES

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 374 Rexistro de entrada nº: 2928
Asinada por: ; SABINO RIVEIRO MIÑONES

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  clasificada como Solo Urbano Consolidado, non pode cambiar a ordenanza de edificación 
extensiva 3.a á ordenanza de edificación intensiva en cuarteirón ou mazá 1.b.
O ámbito onde se sitúa a parcela, próxima ao Solo Rústico de Protección de Costas e ao Solo Rústico de Protección Agropecuaria, é 
unha zona de exponxamento da vila onde a ordenanza predominante e a 3.a., pois é a que se axusta ao modo de crecemento da 
zona con edificación unifamiliar extensiva.

ALEGACIÓN Nº: 375 Rexistro de entrada nº: 2929
Asinada por: ; DOLORES SONEIRA ROMAR

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada na categoría de Solo Urbano non Consolidado, dentro da área 
de planeamento remitido (APR-A11); de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.b da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 376 Rexistro de entrada nº: 2930
Asinada por: ; DOLORES SONEIRA ROMAR

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada non pode ser incluída dentro do núcleo rural tradicional, pois non cumpre coas 
distancias mínimas esixibles de proximidade a edificacións tradicionais delimitando un ámbito cunha consolidación de ao menos o 
50%  tal e como se recolle no artigo 13 da Lei 2/2010, do 21 de Abril de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G.).
A parcela queda polo tanto no Núcleo Rural común cuxo réxime de dereitos e deberes se define no artigo 24 da L.O.U.G.

ALEGACIÓN Nº: 377 Rexistro de entrada nº: 2931
Asinada por: ; ANTONIO OSCAR VIGO BARCIA

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, segundo o punto b do artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 
30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), que inclúe na categoría de Solo 
Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización, reforma interior, 
renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, xa que o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
Polo que se estima favorablemente a súa alegación e, o solo que antes estaba clasificado como solo urbanizable cambia a Solo 
Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 378 Rexistro de entrada nº: 2932
Asinada por: ; JESÚS PÉREZ MARTÍNEZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano consolidado porque non se axustan ao definido no artigo 11 
da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 379 Rexistro de entrada nº: 2935
Asinada por: ; MANUELA L. CANOSA ROMAR

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor considera que non se pode incluír a parcela no Núcleo Rural Tradicional, xa que non 
temos constancia sobre a existencia nesas parcelas, de vivendas tradicionais, co cal se  superarían os valores de consolidación do 
mesmo, segundo os requirimentos que se establecen no  artigo 13 da lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 
30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G).
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación no Núcleo Rural común reflectida nos planos de 
ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 380 Rexistro de entrada nº: 2936
Asinada por: ; MARÍA SARA MOUZO CIBRÁN

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común tal e como se 
reflicte nos planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación 
da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 381 Rexistro de entrada nº: 2937
Asinada por: ; MARÍA SARA MOUZO CIBRÁN

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural Común tal e como se 
reflicte nos planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación 
da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 382 Rexistro de entrada nº: 2938
Asinada por: ; MARÍA ISABEL MÉNDEZ CASTIÑEIRA

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela incluída no núcleo rural común, non pode incluírse no Solo Urbano Consolidado, pois aínda que 
se sitúe próxima a este tipo de solo, non se prevé o crecemento do Solo Urbano máis aló dos límites establecidos no P.X.O.M. pois 
xa acada uns valores importantes en relación a poboación existente e prevista a medio prazo.
Ademais, pola situación o terreo inclúese nun asentamento recoñecible cun grado de consolidación igual ou superior a 1/3 da súa 
superficie e, pola proximidade ao Solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria (vinculación coa explotación racional dos 
recursos naturais), xustifícase completamente a inclusión da parcela no Núcleo Rural e non no Solo Urbano Consolidado, de acordo 
co artigo 13 da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, coas 
modificacións derivadas da lei 2/2010, do 25 de Marzo (a L.O.U.G).

ALEGACIÓN Nº: 383 Rexistro de entrada nº: 2939
Asinada por: ; MARÍA ISABEL MÉNDEZ CASTIÑEIRA

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e unha vez realizadas as verificacións sobre o terreo e con persoal do Concello, procédese a trazar o 
camiño público referido e reflíctese dentro da planimetría do P.X.O.M.
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ALEGACIÓN Nº: 384 Rexistro de entrada nº: 2940
Asinada por: ; MARÍA ISABEL MÉNDEZ CASTIÑEIRA

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela incluída no Solo Rústico de Protección Agropecuaria, tal e como se recolle no artigo 37 da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural de Galicia, (a L.O.U.G.) permítense os seguintes usos constructivos:
Por licencia municipal: os relacionados no apartado 2, letras f) e i), do artigo 33 da L.O.U.G. que son:
-�Instalacións necesarias para os servicios técnicos de telecomunicacións, a infraestructura hidráulica e as redes de transporte e 
distribución de enerxía eléctrica, gas, abastecemento de auga e saneamento, sempre que non impliquen a urbanización ou 
transformación urbanística dos terreos polos que discorren.
-�Cerramentos de valado de parcelas nas condicións establecidas polo artigo 42.1. da L.O.U.G.
Autorizables pola Comunidade Autónoma: os relacionados no apartado 2, letras a), b), d), e), h), j), k) e l), do artigo 33 da L.O.U.G. 
que son:
-�Construccións e instalacións agrícolas, tales como as destinadas ao apoio das explotacións hortícolas, almacéns agrícolas, 
viveiros e invernadoiros.
-�Construccións e instalacións destinadas ao apoio da gandería extensiva e intensiva, franxas, currais domésticos e instalacións 
apícolas.
-�Instalacións vinculadas funcionalmente ás estradas e previstas na ordenación sectorial destas,así como, en todo caso, as de 
subministración de carburante.
-�Construccións e rehabilitacións destinadas ao turismo rural e que sexan potenciadoras do medio onde se localicen.
-�Construccións destinadas a usos residenciais vinculados á explotación agrícola ou gandeira. 
-�Actividades de carácter deportivo, cultural e recreativo que se desenvolvan ao aire libre, coas obras e instalacións mínimas e 
imprescindibles para o uso de que se trate.
-�Construccións destinadas a actividades complementarias de primeira transformación, almacenamento e envasado de productos 
do sector primario, sempre que garden relación directa coa natureza, extensión e destino da parcela ou da explotación ou recurso 
natural.
-�Construccións e instalacións destinadas a establecementos de acuicultura.

ALEGACIÓN Nº: 385 Rexistro de entrada nº: 2941
Asinada por: ; MARÍA CARMEN POUSO CUIÑAS

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada o escaso valor ambiental e productivo da parcela, e a súa situación nunha zona necesaria para a articulación da cidade. A 
parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable Delimitado.
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ALEGACIÓN Nº: 386 Rexistro de entrada nº: 2942
Asinada por: ; MARÍA LUZ CARRIL VALIÑA

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª María Luz Carril Valiña, con DNI nº 32781742-A, con enderezo na rúa A Grixa nº 2, Camariñas (A Coruña) en representación 
propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante aparece incluída no ámbito do PEPRI de A Grixa, circunstancia coa que manifesta 
desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEPRI de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais do núcleo tradicional de A 
Grixa, así como do seu templo parroquial, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea, coherente coa morfoloxía 
do núcleo de poboación orixinal, que amosa unha coherencia tipolóxica nas súas edificacións, etc., polo que se debe ser o PEPRI o 
responsable de ordenar e protexer con máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola 
devandita lei.

2.- A inclusión desta parcela neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.

ALEGACIÓN Nº: 387 Rexistro de entrada nº: 2943
Asinada por: ; RAMÓN VALIÑA CANOSA

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 388 Rexistro de entrada nº: 2944
Asinada por: ; MARÍA NIEVES DOPAZO BERMÚDEZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbanizable Delimitado de uso 
residencial, de acordo co exposto no artigo 14.1 e 14.2.a. da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 
de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 389 Rexistro de entrada nº: 2945
Asinada por: ; FRANCISCO J. CASAL MOUZO

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  clasificada como Solo Urbano Consolidado, non pode cambiar a ordenanza de edificación 
intensiva en cuarteirón ou mazá 1.a de altura máxima de unha planta (B+1) á ordenanza 1.b.  de altura máxima de dúas plantas 
(B+2).
O ámbito onde se sitúa a parcela, fronte da fachada marítima impide dar unha maior altura a estas mazás coa fin de salvagardar a 
percepción do mar dende puntos máis elevados da vila. Ademais diminuír a altura nesta franxa mellora a transición coa outra beira 
da avenida da Coruña, cuxa ordenanza de aplicación é de 3.a (de edificación extensiva).

ALEGACIÓN Nº: 390 Rexistro de entrada nº: 2946
Asinada por: ; FANCISCO J. CASAL MOUZO

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, compre sinalar que a delimitación do Solo Urbanizable Industrial S.U.D.L – U.D.I A1, é unha delimitación 
do Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia, área de Camariñas. 
O equipo redactor, en aplicación do artigo 57.1.d da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro (a L.O.U.G.), entende que a ampliación deste solo industrial debe ser cara  o norte, apoiado na estrada AC-432 e nunha 
zona de mellores condicións topográficas, tal e como se establece na delimitación do Solo Urbanizable Industrial S.U.D.L – U.D.I A2. 
A parcela do alegante presenta peores condicións topográficas(maior pendente) e nula conexión cos sistemas xerais que a 
delimitación proposta. 
Do exposto, e dada as características da parcela, a clasificación como Solo Rústico de Especial Protección, acada as mellores 
condicións para a súa parcela.

ALEGACIÓN Nº: 391 Rexistro de entrada nº: 2947
Asinada por: ; FRANCISCO CASAL MÉNDEZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, e no que respecta á solicitude de edificar B+3 na avenida da Coruña, indicar que o solo, clasificado como 
Solo Urbano Consolidado, ten ordenanza 1.b. 
No que respecta ao fondo, indicar que o máximo admisible para a ordenanza 1.b.  é de 14  metros. Non se pode superar este fondo 
máximo agás nas plantas baixas dos cuarteiróns con patio,(que non é o caso da súa parcela), polo que se desestima a súa 
alegación neste punto.
O límite dos 14  metros de fondo establécese coa fin de acadar  unhas condicións mínimas de calidade ambiental nos inmobles, 
(garantir a ventilación cruzada, luz natural e relación co exterior), de acordo coas Normas do Hábitat Galego e co Código Técnico da 
Edificación.
Por último indicar que non é posible eliminar o espazo libre, pois o solo pertence ao Sistema Xeral de Espacios Libres do Paseo 
marítimo de Camariñas.
O artigo 47.1.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). establece que, 
“o Plan Xeral deberá prever as reservas de solo necesarias para a implantación dos sistemas xerais ou conxunto de dotacións 
urbanísticas ao servicio predominante do conxunto da poboación”.
O Paseo Marítimo de Camariñas, cunha reserva de espacios libres vinculado en parte ao PEZL-03  é un dos piares fundamentais 
que  de cara a recuperación e homoxeneización da fachada marítima da vila, polo que non se vai a eliminar a reserva deste Sistema 
Xeral.
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ALEGACIÓN Nº: 392 Rexistro de entrada nº: 2948
Asinada por: ; FRANCISCO CASAL MÉNDEZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, inclúese parte da parcela dentro do solo urbano de acordo ao definido no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 
de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
O resto da parcela mantén a súa clasificación como solo rústico de especial protección.

ALEGACIÓN Nº: 393 Rexistro de entrada nº: 2949
Asinada por: ; FRANCISCO CASAL MÉNDEZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 394 Rexistro de entrada nº: 2950
Asinada por: ; FRANCISCO CASAL MÉNDEZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 395 Rexistro de entrada nº: 2951
Asinada por: ; FRANCISCO CASAL MÉNDEZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 396 Rexistro de entrada nº: 2952
Asinada por: ; REINALDO TAJES BLANCO

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor informa que o solo cambiou a clasificación por un  informe sectorial da C.P.T.O.P.V. de 
Xuño do 2004. Nel se incide expresamente no urbanizable situado entre a estrada CP-432 de Camariñas a Ponte do Porto e a zona 
de servidume de protección de costas, pois se trata dun solo afectado pola protección de vistas da citada estrada e que, de 
desenvolverse urbanisticamente, faría inevitable dita protección. Para manter a protección, houbo que mudar a clasificación segundo 
o disposto no artigo 32.2.g da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G). e clasificar o terreo como Solo Rústico de Protección Paisaxística.

ALEGACIÓN Nº: 397 Rexistro de entrada nº: 2953
Asinada por: ; MANUEL POSE VIDAL

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 398 Rexistro de entrada nº: 2954
Asinada por: ; SOFÍA MOUZO BAÑA

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 399 Rexistro de entrada nº: 2955
Asinada por: ; MARÍA JESÚS BARRIENTOS CANOSA

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela non cumpre os requisitos de parámetros esixibles 
para os  núcleos rurais, dacordo co exposto no artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 
de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 400 Rexistro de entrada nº: 2956
Asinada por: ; Mª ESTEFANÍA SÚAREZ SÁNCHEZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación , o equipo redactor procede á corrección delimitación do Solo Urbanizable Non Delimitado UNDR-C1, 
eliminando do seu interior a parcela sinalada polo alegante. 
Os terreos indicados pasan a ser clasificados como Solo Rústico de Protección Agropecuaria de acordo co artigo 32.2.a da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).

ALEGACIÓN Nº: 401 Rexistro de entrada nº: 2957
Asinada por: ; JOSÉ MANUEL PÉREZ PÉREZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 402 Rexistro de entrada nº: 2963
Asinada por: ; MARÍA CARMEN FORMOSO BAÑA

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
1.�A finca e vivenda identificada polo alegante, situada en Solo Rústico de Protección de Costas, están excluídas de calquera 
tratamento urbanizable.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que non se poderá edificar nesa zona.
2.�As modificacións da liña de Servidume de Protección de Costas, fanse en relación ao informe do “Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino” de Maio do 2009, no que se corrixen os deslindes de acordo ao esixido en dito informe. 
A alegación estimase polo tanto positivamente, e a correccións oportunas aparecen reflectidas nos correspondentes planos de 
ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 403 Rexistro de entrada nº: 2964
Asinada por: ; MARÍA PILAR INSUA MÉNDEZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela non cumpre os requisitos de parámetros esixibles 
para os  núcleos rurais, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 404 Rexistro de entrada nº: 2965
Asinada por: ; MARÍA PILAR INSUA MÉNDEZ

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada na súa totalidade  dentro da categoría de Núcleo Rural Común, 
de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 405 Rexistro de entrada nº: 2966
Asinada por: ; FÉLIX GARCÍA INSUA

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor procede á inclusión da totalidade do terreo dentro do Solo Urbanizable Non Delimitado 
UNDR-C1.

ALEGACIÓN Nº: 406 Rexistro de entrada nº: 2967
Asinada por: ; FÉLIX GARCÍA INSUA

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela non cumpre os requisitos de parámetros esixibles 
para os  núcleos rurais, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 407 Rexistro de entrada nº: 2968
Asinada por: ; DESIDEIRO BOUZAS CAMPAÑA

DATA: 13/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o solo que estaba clasificado na fase de aprobación inicial parte con Solo urbano Consolidado con ordenanza 
3.a. e parte como Solo Rústico de especial Protección Agropecuaria, pasa a ser incluído, unha vez comprobada a existencia da rúa 
que indica o alegante,  na súa totalidade  como Solo Urbano Consolidado de acordo co artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
No que respecta á ordenanza, non é posible cambiar a ordenanza de edificación extensiva 3.a (de B+I) á ordenanza de edificación 
semiintensiva con ordenanza 2.b.(de B+II), pois a zona onde se sitúa a parcela é unha zona límite de edificación na vila, onde a 
edificación extensiva e o modelo máis acorde de transición co Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 408 Rexistro de entrada nº: 2970
Asinada por: ; DANIEL CAMIÑO SONEIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 409 Rexistro de entrada nº: 2971
Asinada por: ; RAMÓN MIRA TURNES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois o fondo máximo admisible para a Ordenanza 1. “De edificación 
intensiva en cuarteirón ou “manzana” ou en bloque aberto” é de 14 metros.
Non se pode superar este fondo máximo agás nas plantas baixas dos cuarteiróns con patio, no que se permite, sempre que sexa 
posible, aumentar o fondo ata os 20 metros.
O límite dos 14 metros de fondo establécese coa fin de acadar  unhas condicións mínimas de calidade ambiental nos inmobles, 
(garantir a ventilación cruzada, luz natural e relación co exterior), de acordo coas Normas do Hábitat Galego e co Código Técnico da 
Edificación.

ALEGACIÓN Nº: 410 Rexistro de entrada nº: 2972
Asinada por: ; RAMÓN BLANCO RODRÍGUEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría  de Núcleo Rural 
Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, por cumplir as condicións sinaladas nese artigo.
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ALEGACIÓN Nº: 411 Rexistro de entrada nº: 2973
Asinada por: ; JESÚS JOSÉ PÉREZ REGO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela está afectada pola estrada autonómica AC-432 da rede 
primaria complementaria.
O artigo 32 c) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia, define o solo rústico de protección de infraestructuras como o... “constituído polos terreos 
rústicos destinados á localización de infraestructuras e as súas zonas de afección non susceptibles de transformación...”  .
No artigo 38 da lei 4/1994, de Estradas de Galicia, establece que a administración titular das estradas, que neste caso é a 
Comunidade Autónoma de Galicia, pode limitar os accesos á mesma. No punto catro dese mesmo artigo establécese que “as 
propiedades contiguas non terán acceso directo ás novas estradas e variantes de poboación.” 
O único aceso á parcela realízase a través da AC-432 polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial 
Protección.

ALEGACIÓN Nº: 412 Rexistro de entrada nº: 2974
Asinada por: ; ARTURO  RODRIGUEZ  CASTRO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parte da parcela que está clasificada como Solo Rústico de Protección Agropecuaria, pasa a ser 
clasificada dentro do Núcleo Rural común, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 413 Rexistro de entrada nº: 2975
Asinada por: ; FRANCISCO CARRIL CASTIÑEIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación o equipo redactor informa que non é posible reducir o espazo libre tal e como indica o alegante, pois o solo 
pertence ao Sistema Xeral de Espacios Libres do Paseo marítimo de Camariñas.
O artigo 47.1.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). establece que, 
“o Plan Xeral deberá prever as reservas de solo necesarias para a implantación dos sistemas xerais ou conxunto de dotacións 
urbanísticas ao servicio predominante do conxunto da poboación”.
O Paseo Marítimo de Camariñas, cunha reserva de espacios libres vinculado en parte ao PEZL-03  é un dos piares fundamentais 
que  de cara a recuperación e homoxeneización da fachada marítima da vila, polo que non se vai a reducir a dimensión deste 
Sistema Xeral.
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ALEGACIÓN Nº: 415 Rexistro de entrada nº: 2977
Asinada por: ; DOLORES MOUZO MIRANDA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada o escaso valor ambiental e productivo da parcela, e a súa situación nunha zona necesaria para a articulación e o crecemento 
da vila. A parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable Delimitado.

ALEGACIÓN Nº: 416 Rexistro de entrada nº: 2978
Asinada por: ; JOSEFINA CANOSA CASTIÑEIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que: 
1.�No que respecta á primeira finca incluída en parte dentro do Solo Rústico de Protección de Augas e Canles, sinalar que o 
alegante non aporta a documentación necesaria para a identificar a parcela. De tódolos xeitos, as delimitacións revisáronse en base 
á normativa vixente. A situación da parcela queda reflectida nos planos de ordenación correspondente.  
2.�No que respecta á estrada do Vilán, non se vai a eliminar a ampliación do citada vía, pois é unha vía estructurante que require 
das dimensións propostas no P.X.OM.
3.�Por último e, ao respecto da extensión para a totalidade da finca a cualificación de Solo Urbano Consolidado, sinalar que non é 
posible pois a totalidade da parcela non cumpre cos requisitos esixidos no artigo 12.a. da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).   
Para que os terreos acaden a condición de soar son necesarias obras de mais entidade que as que poidan executarse de maneira 
simultánea simultaneamente coas de edificación ou construcción. 
Sen embargo, o punto b dese mesmo artigo da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os 
terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións 
urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, estímase parcialmente a súa alegación neste apartado e, o solo que antes estaba clasificado como Solo 
Urbanizable cambia a Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 417 Rexistro de entrada nº: 2979
Asinada por: ; MARIA LUISA  MOUZO  CARRIL

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, os terreos clasificados Como Solo Urbanizable Non Delimitado pasa a ser clasificados dentro da categoría de 
Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 
30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 418 Rexistro de entrada nº: 2980
Asinada por: ; ESTRELLA ROMAR MARTÍNEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela no solo de núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da zona de policía 
definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas. 
O artigo 32 d) da Lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de augas  como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, 
ribeiras e marxes das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas 
zonas de servidume. 
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento 
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección 
de Augas e Canles.

ALEGACIÓN Nº: 419 Rexistro de entrada nº: 2981
Asinada por: ; JESÚS LEMA SUÁREZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Dº Jesús Lema Suárez, con DNI nº 76356794-Z, con enderezo no lugar de Vilar Novo, Malpica (A Coruña) alega que 

1.- A finca identificada polo alegante aparece incluída no Catálogo do PXOM de Camariñas na ficha A_143 carece de valor algún aos 
efectos da súa protección legal en atención aos valores que lle son propios e aos do contorno no que se localiza.

Resposta:
1.- O equipo redactor reconsiderou o grao de protección da edificación á que se refire o alegante, fixando agora para ela un grao 
AMBIENTAL, en lugar do ESTRUTURAL inicial. Esta decisión tómase na convicción de que protección do patrimonio cultural é un 
dos piares básicos sobre os que se debe asentar o futuro desta vila da Costa da Morte.

ALEGACIÓN Nº: 420 Rexistro de entrada nº: 2982
Asinada por: ; JOSE  SUAREZ  CANOSA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela non cumpre os requisitos de parámetros esixibles 
para os  núcleos rurais, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 421 Rexistro de entrada nº: 2983
Asinada por: ; MARIA ROCIO  CASTRO  TAJES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Dª María Rocío Castro Tajes, con DNI nº 32811626-X, con enderezo na rúa Alcalde Electo Carballo, 20ª, 2ºB, 15174, A Coruña, 
alega que 

1.- A finca identificada pola alegante aparece incluída no Catálogo do PXOM de Camariñas na ficha A_143 carece de valor algún aos 
efectos da súa protección legal en atención aos valores que lle son propios e aos do contorno no que se localiza.

Resposta:
1.- O equipo redactor reconsiderou o grao de protección da edificación á que se refire o alegante, fixando agora para ela un grao 
AMBIENTAL, en lugar do ESTRUTURAL inicial. Esta decisión tómase na convicción de que protección do patrimonio cultural é un 
dos piares básicos sobre os que se debe asentar o futuro desta vila da Costa da Morte.

ALEGACIÓN Nº: 422 Rexistro de entrada nº: 2984
Asinada por: ; DOLORES REY SUÁREZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada na categoría de Solo Urbano non Consolidado, dentro da área 
de planeamento remitido (APR-A4); de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.b da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación 
da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 423 Rexistro de entrada nº: 2985
Asinada por: ; FRANCISCO SÁNCHEZ MOUZO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 424 Rexistro de entrada nº: 2986
Asinada por: ; FRANCISCO  SANCHEZ  MOUZO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 425 Rexistro de entrada nº: 2987
Asinada por: ; CARMEN M. SÁNCHEZ MOUZO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 426 Rexistro de entrada nº: 2988
Asinada por: ; MARIA LOURDES  ALONSO  CANOSA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada na categoría de Solo Urbano non Consolidado, dentro da área 
de planeamento remitido (APR-A10); de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.b da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
No que respecta á edificabilidade da Área de Planeamento Remitido, non é posible a súa aceptación, xa aínda que o artigo 46.2 da 
Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). marque unha intensidade máxima 
de 0,85 para os municipios de entre 5.000 e 20.000 habitantes, o P.X.O.M establece para esta área unha edificabilidade máxima de 
0,6 m2/m2, pois se entende que esta é a edificabilidade que responde ao modelo de asentamento e á dinámica evolutiva da área a 
desenrolar. No punto sete do Tomo I da Memoria de ordenación xustifícanse as intensidades establecidas en cada tipo de solo.

ALEGACIÓN Nº: 427 Rexistro de entrada nº: 2989
Asinada por: ; Mª CARME  BERMUDEZ  MOUZO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano porque non se axustan ao definido no artigo 11 da 
Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
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ALEGACIÓN Nº: 428 Rexistro de entrada nº: 2990
Asinada por: ; CARMEN MOUZO PEREIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 429 Rexistro de entrada nº: 2991
Asinada por: ; FRANCISCO  MOUZO  CARRACEDO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido APR-C5, pasa a ser clasificado 
dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Deste xeito, a xestión dos terreos incluídos pasan a ter licencia directa, polo que non é preciso constituír unha xunta de 
compensación.

ALEGACIÓN Nº: 430 Rexistro de entrada nº: 2992
Asinada por: ; DANIEL SOTO LASTRES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº Daniel Soto Lastres, con DNI nº 76274607-Y, con enderezo na rúa Ría de Camariñas nº 52, 15123, Camariñas (A Coruña) en 
representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante na cartografía adxunta aparece incluída no Catálogo do PXOM (ficha A_059), así como no 
ámbito do PEPRI da vila de Camariñas, circunstancias coas que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEPRI de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais deste núcleo tradicional 
mariñeiro, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea e coherente, cunha morfoloxía do núcleo de poboación 
orixinal que dá coherencia tipolóxica ás súas edificacións, etc., polo que se debe ser o PEPRI o responsable de ordenar e protexer 
con máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

2.- A inclusión deste edificio neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.

3.- O equipo redactor considera apropiado rebaixar o grao de protección da vivenda identificada coa clave A_059 no Catálogo do 
PXOM, polo que a partir de agora figurará no documento definitivo con grao de protección AMBIENTAL, mais considera 
desapropiado excluíla do devandito documento por canto se adscribe claramente a unha tipoloxía tradicional recoñecible e propia da 
vila mariñeira de Camariñas en aplicación do art. 75.2 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro.

4.- O ámbito do PEPRI, desenrólarase posteriormente á aprobación do PXOM, no punto 6.7.1. da normativa, defínese as normas 
transitorias que rexeran mentres non se aprobe o Plan Especial.
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ALEGACIÓN Nº: 431 Rexistro de entrada nº: 2993
Asinada por: ; DANIEL SOTO LASTRES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor procede á corrección da aliñación exterior para axustarse á edificación principal, tal e 
como se reflicte nos correspondentes planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 432 Rexistro de entrada nº: 2994
Asinada por: ; DANIEL SOTO LASTRES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  clasificada como Solo Urbano Consolidado, non pode cambiar a ordenanza de edificación 
intensiva en cuarteirón ou mazá 1.a de altura máxima de unha planta (B+1) á ordenanza 1.b.  de altura máxima de dúas plantas 
(B+2).
O ámbito onde se sitúa a parcela, fronte da fachada marítima impide dar unha maior altura a estas mazás coa fin de salvagardar a 
percepción do mar dende puntos máis elevados da vila. Ademais diminuír a altura nesta franxa mellora a transición coa outra beira 
da avenida da Coruña, cuxa ordenanza de aplicación é de 3.a (de edificación extensiva).

ALEGACIÓN Nº: 433 Rexistro de entrada nº: 2995
Asinada por: ; MARÍA CARMEN SOTO CARRIL

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
1.�O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido APR-A6, pasa a ser 
clasificado dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 
Consecuentemente, a zona sinalada polo alegante coa letra A, tamén sae da A.P.R e queda clasificada como Solo Urbano 
Consolidado.
2.�No que respecta á ordenanza, non se pode aplicar a ordenanza 1.b., senón que se aplica a ordenanza 3.a., pois a situación da 
parcela, nunha zona de esponxamento da vila, a tipoloxía edificatoria aplicable é a de edificación unifamiliar extensiva definida na 
ordenanza 3.a.

ALEGACIÓN Nº: 434 Rexistro de entrada nº: 2996
Asinada por: ; JUAN JOSÉ GARCÍA SONEIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor considera que non é posible reducir o ancho da vía aos 8  metros solicitados, pois este 
é un ancho insuficiente para o tipo de desenvolvemento que se prevé para esta zona. O ancho de 12  metros exposto no P.X.O.M. é 
máis acaído para un correcto funcionamento da trama urbana.
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ALEGACIÓN Nº: 435 Rexistro de entrada nº: 2997
Asinada por: ; JUAN JOSÉ GARCÍA SONEIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor considera que non se pode incluír a parcela no Núcleo Rural Tradicional, xa que non 
temos constancia sobre a existencia nesas parcelas, de vivendas tradicionais, co cal se  superarían os valores de consolidación do 
mesmo, segundo os requirimentos que se establecen no  artigo 13 da lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 
30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G).
A parcela non pode incluírse nunha Área de Planeamento Remitido de Solo Urbano Non Consolidado, pois  non se ve necesario 
ningún proceso de urbanización ou reforma interior que transformen un terreo de vocación claramente rural, dada a proximidade ao 
NR-06 e ao Solo Rústico de Protección Agropecuaria.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación no Núcleo Rural común reflectida nos planos de 
ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 436 Rexistro de entrada nº: 2998
Asinada por: ; JUAN JOSE  GARCIA  SONEIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº Juán José García Soneira, con DNI nº 32537575, con enderezo na rúa Calvario nº 27, 15123 Camariñas (A Coruña) en 
representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante sobre o plano que adxunta aparece incluída no ámbito do PEPRI da vila de Camariñas, 
circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEPRI de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais deste núcleo tradicional 
mariñeiro, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea e coherente, cunha morfoloxía do núcleo de poboación 
orixinal que dá coherencia tipolóxica ás súas edificacións, etc., polo que se debe ser o PEPRI o responsable de ordenar e protexer 
con máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.

ALEGACIÓN Nº: 437 Rexistro de entrada nº: 2999
Asinada por: ; ALEJANDRO PÉREZ LEMA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor procede á corrección da liña do Solo Rústico de Protección de Infraestructuras R.P.I.N 
ao paso polo Núcleo Rural NR-20, a aliñación exterior reflíctese nos correspondentes planos de ordenación, respectando as 
propiedades existentes no Núcleo.
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ALEGACIÓN Nº: 438 Rexistro de entrada nº: 3000
Asinada por: ; MARÍA ROSARIO VIGO LÓPEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 439 Rexistro de entrada nº: 3001
Asinada por: ; MARÍA ROSARIO VIGO LÓPEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor infórmao que non é posible incluír a parcela como solo urbano na súa totalidade, pois a 
parcela non cumpre cos requisitos esixidos no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. Soamente a fronte da parcela podería clasificarse como urbano, pois entra dentro destes supostos. No resto e, para garantir 
un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o P.X.O.M. reserva 
superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  para a implantación 
dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
No que respecta ao aumento de edificabilidade, indicar que o límite establecido no artigo 46.3.c da L.O.U.G. é de 0,6 m2/m2 para 
concellos cunha poboación entre 5.000 e 20.000 habitantes, como é o caso de Camariñas, polo que nos aproximamos bastante a 
ese límite máximo. A edificabilidade actual de 0,55 m2/m2 é a edificabilidade axeitada ao emprazamento da parcela, nunha zona 
cunha alta previsión de dotacións. 
En canto ao equipamento, non se pode variar a situación, pois é un baleiro nunha zona case colmatada da vila.

ALEGACIÓN Nº: 440 Rexistro de entrada nº: 3002
Asinada por: ; JOSÉ MOUZO TAJES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, parte da parcela pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
O resto da parcela, mantén a clasificación de solo Urbanizable Delimitado Residencial da SUDL-UDR-A1, de acordo co artigo 14.2.a. 
da L.O.U.G.
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ALEGACIÓN Nº: 441 Rexistro de entrada nº: 3003
Asinada por: ; JOSÉ VÁZQUEZ CANOSA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parte traseira da súa parcela, que non está ocupada pola 
edificación principal, entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
A inclusión da parte traseira do predio nunha Área de Planeamento Remitido, considérase a solución máis acaída para a súa 
propiedade, pois manténdoa en solo urbano non podería edificar máis alá do fondo definido na ordenanza 1.b. 
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 442 Rexistro de entrada nº: 3004
Asinada por: ; JOSE  VAZQUEZ  CANOSA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase en parte a presente alegación, incluíndo no núcleo rural reflectido nos planos de ordenación aquela parte das zonas ou 
parcelas que cumpren co grao de consolidación definido no artigo 13 da Lei  da lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, mantendo o resto das zonas ou 
parcelas indicadas coa súa clasificación orixinal.

ALEGACIÓN Nº: 443 Rexistro de entrada nº: 3005
Asinada por: ; JOSEFA  LOPEZ  MARTINEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, parte da parcela pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G). 
O resto da parcela, mantén a clasificación de Solo Urbanizable Delimitado Residencial da SUDL-UDR-A1, de acordo co artigo 14.2.a. 
da L.O.U.G.
No que respecta á zona destinada a equipamentos, o equipo redactor, de acordo co artigo 47 da L.O.U.G., considera totalmente 
xustificada a situación do sistema xeral de equipamento vinculado ao Urbanizable, pois segundo este artigo e, en relación á calidade 
de vida e cohesión social, o plan xeral deberá prever as reservas de solo necesarias para a implantación dos sistemas xerais ou 
conxunto de dotacións urbanísticas ao servicio predominante do conxunto da poboación.
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ALEGACIÓN Nº: 444 Rexistro de entrada nº: 3006
Asinada por: ; ESTRELLA  CARRIL  CASTIÑEIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela non cumpre os requisitos de parámetros esixibles 
para os  núcleos rurais, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 445 Rexistro de entrada nº: 3007
Asinada por: ; ESTRELLA  CASTIÑEIRA  MARTINEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela incluída no Solo Urbanizable Delimitado, pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo 
Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, 
do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 446 Rexistro de entrada nº: 3008
Asinada por: ; JOSE  MARTINEZ  SUAREZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela incluída no Solo Urbanizable Delimitado, pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo 
Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, 
do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 447 Rexistro de entrada nº: 3009
Asinada por: ; DOLORES MOUZO MIRANDA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 448 Rexistro de entrada nº: 3010
Asinada por: ; DOLORES MOUZO MIRANDA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano consolidado porque non se axustan ao definido no artigo 11 
da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 449 Rexistro de entrada nº: 3011
Asinada por: ; XOSÉ DE BARROS CARRIL

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor considera que non se pode incluír a totalidade da parcela dentro do Solo de Núcleo Rural, 
pois a maior parte da parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 32.2.a. da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da 
Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (A L.O.U.G), para incluílo dentro 
do Solo Rústico de Protección Agropecuaria. 
Non obstante, inclúese no núcleo común, xa na aprobación inicial do P.X.O.M, aquela parte da parcela incluída nunha poligonal que 
acade un grao de consolidación superior ou igual a 1/3 segundo se define no artigo 13 da L.O.U.G. 
A superficie da parcela que se inclúe no Núcleo Rural común é superior aos 600 m2, que é a dimensión mínima da parcela edificable 
no núcleo rural común segundo o artigo 29 da L.O.U.G.

ALEGACIÓN Nº: 450 Rexistro de entrada nº: 3012
Asinada por: ; JOSÉ PÉREZ ROMERO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, non se pode incluír a totalidade das parcelas no Solo Urbano Consolidado, pois se atopan en Solo Rústico de 
Especial Protección, próxima á protección paisaxística do Monte Atalaia.
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ALEGACIÓN Nº: 451 Rexistro de entrada nº: 3013
Asinada por: ; SANDRA ALBORÉS PARDIÑAS

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
1.�O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido APR-A3, pasa a ser 
clasificado dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, 
(a L.O.U.G).
2.�O terreo clasificado como Solo Urbanizable Delimitado Residencial incluído na  Non Consolidado e incluído na UDR-A1, pasa a 
ser clasificado dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da L.O.U.G.
A nova clasificación aparece reflectida nos planos de ordenación correspondentes.

ALEGACIÓN Nº: 452 Rexistro de entrada nº: 3014
Asinada por: ; SALUSTIANO RAMOS ANTELO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 453 Rexistro de entrada nº: 3015
Asinada por: ; ANTONIO JESÚS ALONSO BALLESTER

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, é posible a súa aceptación pois a parcela pode entrar dentro dos supostos definidos no artigo 12.a. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
Pola contra, o artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela se pode excluir deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona, pero sen necesidade de incluir a parcela do alegante..
En base ao exposto, estímase a súa alegación e voltase a clasificación de Solo Urbano Consolidado, fora da A.P.R. delimitada e
reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 454 Rexistro de entrada nº: 3016
Asinada por: ; CAROLINA PASANTES ROMERO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor procede á modificación da aliñación respectando a vía de servicio existente, tal e como 
se reflicte nos correspondentes planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 455 Rexistro de entrada nº: 3017
Asinada por: ; DANIEL CAMIÑO SONEIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbano Non Consolidado e incluído nas áreas de planeamento remitido APR-C1 e APR-C2, non 
pode cambiar a súa clasificación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). 
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
A parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., pois o planeamento prevé nese terreo, unha reforma interior 
mediante a apertura de viario que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
As dimensións do viario do acordo entre propietarios exposto na alegación son insuficientes para o tipo de desenvolvemento que se 
prevé para esta zona. Propóñense 6 metros de ancho fronte aos 10 metros que marca o P.X.O.M. Ademais, a dimensións das 
parcelas (fronte e superficie) plantexadas na reparcelación deste acordo, considéranse insuficientes para ser edificables.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 456 Rexistro de entrada nº: 3018
Asinada por: ; MANUEL BLANCO BERMÚDEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
No que respecta ao aumento de edificabilidade, o equipo redactor considera que a edificabilidade actual de 0,2m2/m2 é a 
edificabilidade axeitada ao emprazamento da parcela, nunha zona de límite rodeada de solos de especial protección.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 457 Rexistro de entrada nº: 3019
Asinada por: ; MANUEL VILARIÑO VILARIÑO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbano Non Consolidado e incluído nas áreas de planeamento remitido APR-C1 e APR-C2, non 
pode cambiar a súa clasificación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). 
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
A parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., pois o planeamento prevé nese terreo, unha reforma interior 
mediante a apertura de viario que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
As dimensións do viario do acordo entre propietarios exposto na alegación son insuficientes para o tipo de desenvolvemento que se 
prevé para esta zona. Propóñense 6 metros de ancho fronte aos 10 metros que marca o P.X.O.M. Ademais, a dimensións das 
parcelas (fronte e superficie) plantexadas na reparcelación deste acordo, considéranse insuficientes para ser edificables.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 458 Rexistro de entrada nº: 3020
Asinada por: ; ESTRELLA ANTELO LEMA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 459 Rexistro de entrada nº: 3021
Asinada por: ; MARÍA ANGELES ALBORÉS ANIDO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela na súa totalidade como solo urbano, pois a parte traseira da finca non 
cumpre cos requisitos esixidos no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, 
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
A delimitación dada, amplía o límite do solo urbano consolidado deixando o fronte da parcela con acceso rodado público dentro, 
respectando así a propiedade do alegante. O resto da finca non acada a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos 
servicios esixidos.
O P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas. Co solo urbanizable delimitado, xérase un 
acceso paralelo á finca que mellora á ordenación e a inserción da finca na trama urbana.
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ALEGACIÓN Nº: 460 Rexistro de entrada nº: 3022
Asinada por: ; INOCENCIO  GONZALEZ  CASTIÑEIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 461 Rexistro de entrada nº: 3023
Asinada por: ; JUAN CARLOS SÁNCHEZ MOUZO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, e segundo o plano e numeración catastral aportado polo alegante. Obsérvase que,  no documento de 
aprobación inicial exposto ao público polo concello ata o 14 de maio do 2009, a parcela non está incluída na delimitación da APR-C3 
senón que xa se atopa clasificada como Solo Urbano Consolidado.
A parcela mantén polo tanto a súa clasificación de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 462 Rexistro de entrada nº: 3024
Asinada por: ; FELISA  CANOSA  ROMERO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, parte da zona  indicada (na que se inclúe unha parcela que está destacada dentro da zona que parece 
ser a que é propiedade da alegante) pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural no N.R-03, de acordo co exposto no 
artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección 
do Medio Rural de Galicia (A L.O.U.G).
Outra parte da zona, a que se axusta o grado de consolodación definido no artigo 13.3.b. da L.O.U.G. inclúese no Núcleo Rural 
reflectido  nos planos de ordenación. 
O resto da zona mantén a clasificación de Solo Rústico de Especial Protección. A clasificación proposta aparece reflectida nos 
planos de ordenación correspondentes.
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ALEGACIÓN Nº: 464 Rexistro de entrada nº: 3026
Asinada por: ; MARÍA CARMEN POSE SUÁREZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que non é posible incluír a súa parcela no Solo de Núcleo rural nin se pode 
crear unha bolsa de Solo Urbanizable residencial, pois:
A parcela non cumpre os requisitos de parámetros esixibles no artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G) para os  núcleos rurais. 
Non temos constancia (nin se aportan novos  datos) sobre a existencia nesta parcelas ( ou a menos de 50  m), de vivendas 
tradicionais co cal se  superarían os valores de distancia e consolidación do mesmo. Ademais tampouco podería incluírse dentro da 
zona de Nucleo Comun.
Tampouco pode clasificarse como Solo Urbanizable,  pois a oferta total de solo plantexada no P.X.O.M. tanto nos diversos núcleos 
do Concello como nos distintos solos urbanizables (delimitadas noutras áreas máis acaídas en consonancia co artigo 57.1.d. da 
L.O.U.G.), acada xa uns valores importantes en relación a poboación tanto existente como prevista a curto e medio prazo, polo que é 
inviable a creación nesta área dun Solo Urbanizable Delimitado Residencial.
Do exposto, a clasificación como Solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria, é a solución máis acaída para a súa parcela, na 
que se permiten os usos recollidos no artigo 37 da L.O.U.G.

ALEGACIÓN Nº: 465 Rexistro de entrada nº: 3027
Asinada por: ; CELSA MARTÍNEZ REGO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª Celsa Martínez Rego, con DNI nº 762749933-X, con enderezo na rúa do Calvario nº 4, Camariñas (A Coruña) en representación 
propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante sobre o plano que adxunta, situada entre as vivendas catalogadas nas fichas A_101, A_102 e 
A_103, aparece incluída no ámbito do PEPRI de Camariñas, circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEPRI de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais deste núcleo tradicional 
mariñeiro, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea e coherente, cunha morfoloxía do núcleo de poboación 
orixinal que dá coherencia tipolóxica ás súas edificacións, etc., polo que se debe ser o PEPRI o responsable de ordenar e protexer 
con máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.

ALEGACIÓN Nº: 466 Rexistro de entrada nº: 3028
Asinada por: ; MANUEL RODRÍGUEZ SONEIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela incluída no Solo Urbanizable Delimitado, pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo 
Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, 
do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 467 Rexistro de entrada nº: 3029
Asinada por: ; CARMEN PÉREZ BALSAS

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación ,non é posible a súa aceptación. Pois a parcela non cumpre cos requisitos  esixidos no artigo 14 da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
A situación dos terreos, aínda que tanxencial co solo urbano, está moi próxima a un val do río clasificado como Solo Rústico de 
Especial Protección de Augas e Canles, polo que non se considera a parcela como o lugar idóneo para situar un Solo Urbanizable, 
polo que debe manter  a súa condición de Solo Rúastico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 468 Rexistro de entrada nº: 3030
Asinada por: ; ANTONIO  LEMA  TAJES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación ,non é posible a súa aceptación. Pois a parcela non cumpre cos requisitos  esixidos no artigo 14 da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
A situación dos terreos, aínda que tanxencial co solo urbano, está moi próxima a un val do río clasificado como Solo Rústico de 
Especial Protección de Augas e Canles, polo que non se considera a parcela como o lugar idóneo para situar un Solo Urbanizable, 
polo que debe manter  a súa condición de Solo Rúastico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 469 Rexistro de entrada nº: 3031
Asinada por: ; SEBASTIÁN LORENZO VIEJO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª Sebastián Lorenzo Viejo, con DNI nº 34894211-Z, con enderezo na rúa Curros nº 24, 2ºD, Ponte do Porto-Camariñas (A Coruña) 
en representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante, situada na Travesía Eugenio López nº 17, aparece incluída no ámbito do PEPRI de Camariñas, 
circunstancia coa que manifesta desconformidade.

2.- Tamén alega desconformidade coa inclusión no Catálogo do PXOM das vivendas identificadas coas claves A_089 e A_093.

Resposta:
1.1- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, da lei 6/2008, do 19 de Xuño, e da lei 
2/2010, do 25 de Marzo, considera que a exclusión do PEPRI de Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación 
dos valores arquitectónicos orixinais deste núcleo tradicional mariñeiro, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica 
homoxénea e coherente, cunha morfoloxía do núcleo de poboación orixinal que dá coherencia tipolóxica ás súas edificacións, etc., 
polo que se debe ser o PEPRI o responsable de ordenar e protexer con máis especificación este núcleo tradicional baixo os 
parámetros xerais establecidos pola devandita lei.
1.2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.
2.- O equipo redactor considera apropiado rebaixar o grao de protección das vivendas identificadas coas claves A_089 e A_093 no 
Catálogo do PXOM, polo que ambas figurará no documento definitivo con grao de protección AMBIENTAL, mais considera 
desapropiado excluílas do devandito documento por canto, máis alá dos materiais cos que foron levantadas, se adscriben a unha 
tipoloxía tradicional recoñecible e propia da vila mariñeira de Camariñas en aplicación do art. 75.2 da Lei 9/2002 do 30 de decembro 
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
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ALEGACIÓN Nº: 470 Rexistro de entrada nº: 3032
Asinada por: ; MARÍA CARMEN FUENTES CARRIL

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª María Carmen Fuentes Carril, con DNI nº 32313481-E, e Dª Josefa Fuentes Carril, con DNI nº 32313480-K con enderezo na 
Estrada do Vilán nº 31, Camariñas (A Coruña) en representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante sobre o plano que adxunta, que se corresponde co da vivenda catalogada na ficha A_076 do 
PXOM, aparece incluída no ámbito do PEPRI de Camariñas, circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 75.1 e 75.3 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a vivenda referida polo 
alegante conforma un elemento patrimonial de relevancia, polo que a súa exclusión do Catálogo suporía unha devaluación dos 
valores arquitectónicos orixinais tanto do ben concreto (a vivenda que se corresponde coa planta tramada na ficha, non as anexas 
que lindan con ela como equivocadamente apuntan as alegantes) como do Casco Histórico de Camariñas.

2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.

ALEGACIÓN Nº: 471 Rexistro de entrada nº: 3033
Asinada por: ; JOSEFA FUENTES CARRIL

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  clasificada como Solo Urbano Consolidado, non pode cambiar a ordenanza de edificación 
extensiva 3.a á ordenanza de edificación intensiva 1.a.
O ámbito onde se sitúa a é unha zona de esponxamento da vila onde a ordenanza predominante é a 3.a., . Dada á proximidade ao 
Plan Especial do Castro de Mourín, non é posible dar máis intensidade a este solo, polo que o equipo redactor reconsiderou tamén a 
ordenanza das parcelas a outra beira da estrada do Vilán cambiando a súa ordenanza de 1.a  a 3.a.

ALEGACIÓN Nº: 472 Rexistro de entrada nº: 3034
Asinada por: ; REINALDO TAJES BLANCO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor considera que:
1. Con respecto á parcela situada na esquina da Rúa Pinzón, o equipo redactor informa que non é posible a súa aceptación pois a 
parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 
de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación
2. No que respecta á parcela incluída no solo Urbano Consolidado, infórmaselle que non se pode ampliar o fondo edificable, pois a 
mazá onde se sitúa é unha mazá aberta, polo que a configuración da fachada traseira debe seguir un orde homoxéneo tal e como se 
reflicte nos planos de ordenación correspondentes.
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ALEGACIÓN Nº: 473 Rexistro de entrada nº: 3035
Asinada por: ; REINALDO TAJES BLANCO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 474 Rexistro de entrada nº: 3036
Asinada por: ; JOSEFA FUENTES CARRIL

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
A parcela indicada na alegación e clasificada como solo Urbano, xa tiña ordenanza 1.b. na fase de aprobación inicial exposta ao 
público. Esta ordenanza correspóndese coa ordenanza de maior intensidade aplicada directamente no plan, polo que non se vai 
incrementar a intensidade edificatoria nese punto.

ALEGACIÓN Nº: 475 Rexistro de entrada nº: 3037
Asinada por: ; REINALDO TAJES BLANCO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 476 Rexistro de entrada nº: 3038
Asinada por: ; REINALDO TAJES BLANCO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que: 
1.�No que respecta á primeira finca incluída en Solo Urbano Consolidado, o equipo redactor lle informa non existe ningunha reserva 
interior na parcela se non que é un cambio de ordenanza para adaptar a altura e o tipo de edificación ás rúas ás que dá fronte a 
mazá. 
2.�No que respecta á parcela incluída en Solo Urbano Non Consolidado dentro da Área de Planeamento Remitido APR-A12,  non é 
posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación neste punto e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro 
da A.P.R. reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 477 Rexistro de entrada nº: 3039
Asinada por: ; MARIA  SONEIRA  BAÑA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Dª María Soneira Baña, con DNI nº 32669531-D, con enderezo na rúa Principal nº 122, 15121, Camelle, alega que 

1.- A finca identificada pola alegante aparece dividida en dúas partes polo contorno de protección proposto polo PXOM para as 
edificacións catalogadas no núcleo de Camelle.

2.- Que o contorno debe modificarse excluíndo á totalidade da súa finca.

Resposta:
1.- O equipo redactor considera que a finca da alegante localízase moi próxima (70 m liñais) á vivenda protexida A_141, polo que 
debe formar parte do seu contorno de protección en aplicación do art. 75.4 da lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro.

2.- En aras de facilitar a aplicación da normativa procedemos a modificar o contorno fixando o seu límite pola ruela á que se refire a 
alegante, na convicción de que protección do patrimonio cultural é un dos piares básicos sobre os que se debe asentar o futuro desta 
vila da Costa da Morte.

ALEGACIÓN Nº: 478 Rexistro de entrada nº: 3040
Asinada por: ; MARIA JOSEFA  VIGO  REGO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª Josefa Vigo Rego, con DNI nº 41972053-C, con enderezo na rúa Furoca nº 11, Camariñas (A Coruña) en representación propia 
alega que:

1.- A finca identificada pola alegante, que coincide co seu enderezo, aparece incluída no ámbito do PEPRI de Camariñas, 
circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEPRI de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais deste núcleo tradicional 
mariñeiro, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea e coherente, cunha morfoloxía do núcleo de poboación 
orixinal que dá coherencia tipolóxica ás súas edificacións, etc., polo que se debe ser o PEPRI o responsable de ordenar e protexer 
con máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.

ALEGACIÓN Nº: 483 Rexistro de entrada nº: 3045
Asinada por: ; ROSA MARIA  CARRIL  LISTA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor considera que non se pode incluír a totalidade da parcela dentro do Solo de Núcleo Rural, 
pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 32.2.a. da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 
30 de Decembro (a L.O.U.G.), para incluílo dentro do Solo Rústico de Protección Agropecuaria. 
Non obstante, inclúese na zona tradicional de núcleo, xa na aprobación inicial do P.X.O.M, aquela parte da parcela que cumpre coas 
distancias mínimas esixibles de proximidade a edificacións tradicionais, delimitando un ámbito que presenta unha consolidación de 
ao menos o 50%  tal e como se recolle no artigo 13 da L.O.U.G.  e que ademais ten acceso rodado público. 
A superficie da parcela que se inclúe no Núcleo Rural é superior aos 300 m2, que é a dimensión mínima da parcela edificable en 
núcleo rural segundo o artigo 29 da L.O.U.G.
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ALEGACIÓN Nº: 484 Rexistro de entrada nº: 3046
Asinada por: ; MARIA ANGELES  REY  ALVAREZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela está afectada pola estrada autonómica AC-432 da rede 
primaria complementaria.
O artigo 32 c) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia, define o solo rústico de protección de infraestructuras como o... “constituído polos terreos 
rústicos destinados á localización de infraestructuras e as súas zonas de afección non susceptibles de transformación...”  .
No artigo 38 da lei 4/1994, de Estradas de Galicia, establece que a administración titular das estradas, que neste caso é a 
Comunidade Autónoma de Galicia, pode limitar os accesos á mesma. No punto catro dese mesmo artigo establécese que “as 
propiedades contiguas non terán acceso directo ás novas estradas e variantes de poboación.” 
O único aceso á parcela realízase a través da AC-432 polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial 
Protección.

ALEGACIÓN Nº: 488 Rexistro de entrada nº: 3050
Asinada por: ; MARÍA CARMEN MARTÍNEZ SUÁREZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor considera que non se pode incluír a parcela no Núcleo Rural Tradicional, xa que non 
temos constancia sobre a existencia nesas parcelas, de vivendas tradicionais, co cal se  superarían os valores de consolidación do 
mesmo, segundo os requirimentos que se establecen no  artigo 13 da lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 
30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G).
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación no Núcleo Rural común reflectida nos planos de 
ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 489 Rexistro de entrada nº: 3051
Asinada por: ; ROSARIO BAÑA TAJES

DATA: 14/05/2009

Estimacion:                                                   Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, é posible a súa aceptación pois a parcela pode entrar dentro dos supostos definidos no artigo 12.a. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
Pola contra, o artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela se pode excluir deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona, pero sen necesidade de incluir a parcela da alegante.
En base ao exposto, estímase a súa alegación e voltase a clasificación de Solo Urbano Consolidado, fora da A.P.R. delimitada e
reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 490 Rexistro de entrada nº: 3052
Asinada por: ; MERCEDES PARDIÑAS DEVESA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 491 Rexistro de entrada nº: 3053
Asinada por: ; MARÍA INÉS RODRÍGUEZ MÉNDEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación. Pois a parcela non cumpre cos requisitos  esixidos no artigo 14 da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Ademais, aínda que a situación e o nivel de servicios existentes puideran ser acaídos, a oferta total de solo plantexada no P.X.O.M. 
tanto nos diversos núcleos do Concello como nos distintos solos urbanizables acada xa uns valores importantes en relación a 
poboación tanto existente como prevista a curto e medio prazo, polo que é inviable a creación nesa área dun Solo Urbanizable 
Delimitado Residencial.
Do exposto, a clasificación como Solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria, é a solución máis acaída para a súa parcela, na 
que se permiten os usos recollidos no artigo 37 da L.O.U.G.

ALEGACIÓN Nº: 492 Rexistro de entrada nº: 3054
Asinada por: ; EMILIA PÉREZ DEVESA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor considera que:
1.�O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido APR-C1, non pode cambiar 
a súa clasificación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). 
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” Nestes terreos, o planeamento prevé a apertura de dúas vías que melloran a conexión da trama 
urbana, polo que se inclúen na A.P.R.-C1 reflectida nos planos de ordenación.
2.�O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido APR-C4, pasa a ser 
clasificado dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 493 Rexistro de entrada nº: 3055
Asinada por: ; JUAN JOSÉ MOUZO FUENTES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 12.a da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
A parcela non conta cun grado de urbanización suficiente para  adquirir a condición de soar mediante obras accesorias ou de escasa 
entidade que poidan executarse simultaneamente coas de edificación ou construcción, polo que debe incluírse na categoría de solo 
urbano non consolidado definida no artigo 12.b da L.O.U.G
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., pois o planeamento prevé nese terreo, unha reforma interior 
mediante a apertura de viario que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación, ademais o ancho da vía considérase axustado para a previsións de crecemento na zona, polo 
que non se vai diminuír a súa dimensión.

ALEGACIÓN Nº: 494 Rexistro de entrada nº: 3056
Asinada por: ; MARÍA SUÁREZ LEMA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 495 Rexistro de entrada nº: 3057
Asinada por: ; Mª DOLORES RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, non se pode excluír a finca do Plan Especial, xa que o terreo se sitúa dentro da franxa de Protección de 
Costas. 
O P.X.O.M., inclúe dentro do PEZL-08, os terreos comprendidos dentro da zona da Servidume de Protección de Costas en Solo 
Urbano. Ata que non se aprobe o Plan Especial non se permitirán máis usos e construccións que os permitidos pola Lexislación 
sectorial de Costas. O obxectivo do Plan Especial será proporcionar un tratamento urbanístico homoxéneo do conxunto da fachada 
marítima.
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ALEGACIÓN Nº: 496 Rexistro de entrada nº: 3058
Asinada por: ; MODESTO BAÑA MARCOTE

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 499 Rexistro de entrada nº: 3061
Asinada por: ; ANA MARIA  MENDEZ  BLANCO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor considera que non se pode incluír a parcela no Núcleo Rural Tradicional, xa que a vía 
pola que se accede á parcela, é un trazado recente, non na vía orixinal sobre a que se apoiou o crecemento do núcleo tradicional, 
polo que a inclusión da parcela dentro da área de Nucleo Comun acada a solución máis acaída para a súa parcela, segundo se 
establecen no  artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 500 Rexistro de entrada nº: 3062
Asinada por: ; ANA MARÍA MÉNDEZ BLANCO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 501 Rexistro de entrada nº: 3063
Asinada por: ; MARIANO  VIDAL  ALBORES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº Mariano Vidal Alborés, con DNI nº 32324179-W, con enderezo na Praza de Colón nº 10, 15123, Camariñas (A Coruña) en 
representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante na cartografía adxunta aparece incluída no ámbito do PEPRI da vila de Camariñas, 
circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEPRI de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais deste núcleo tradicional 
mariñeiro, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea e coherente, cunha morfoloxía do núcleo de poboación 
orixinal que dá coherencia tipolóxica ás súas edificacións, etc., polo que se debe ser o PEPRI o responsable de ordenar e protexer 
con máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.

3.- O equipo redactor considera apropiado rebaixar o grao de protección da vivenda identificada coa clave A_096 no Catálogo do 
PXOM, polo que a partir de agora figurará no documento definitivo con grao de protección AMBIENTAL, mais considera 
desapropiado excluíla do devandito documento por canto se adscribe claramente a unha tipoloxía tradicional recoñecible e propia da 
vila mariñeira de Camariñas en aplicación do art. 75.2 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro.

ALEGACIÓN Nº: 503 Rexistro de entrada nº: 3065
Asinada por: ; XURXO M. RODRÍGUEZ BAÑA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Dº Xurxo M. Rodríguez Baña, con DNI nº 32669531-D, con enderezo na rúa da Águia nº 11, 1º B, Arillo-Oleiros, alega que 

1.- A vivenda identificada co nº postal 62, incluída na ficha de catálogo A_136, forma parte indebidamente dun conxunto de tres (3) 
vivendas máis que gozan de idéntico nivel de protección.

Resposta:
1.- O equipo redactor reconsiderou a súa inicial asignación de graos de protección, decidindo outorgar a este conxunto, incluída a 
vivenda referida polo alegante, un grao de protección AMBIENTAL.

2.- O equipo redactor considera que a vivenda referida, por si mesma, carece dos valores arquitectónicos necesarios para gozar 
dunha protección individual, crendo conveniente incluíla nun conxunto de vivendas entre medianeiras de tipoloxía “da beira da 
estrada” segundo a bibliografía especializada na medida en que ambas as tres presentan unha tipoloxía, altura, cromatismo, volume, 
e disposición/ordenación de ocos semellante.

3.- O estudo do marco referencial de orixe da edificación é esixible para todas as vivendas incluídas no Catálogo do PXOM, con 
independencia de se figuran nel de forma individual ou como conxunto.

Agradecemos sinceramente a súa preocupación pola protección do patrimonio cultural de Camariñas, ao noso xuízo, un dos piares 
básicos sobre os que se debe asentar o futuro desta vila da Costa da Morte.

ALEGACIÓN Nº: 504 Rexistro de entrada nº: 3066
Asinada por: ; LUIS MIGUEL SUÁREZ PÉREZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, unha vez feitas as comprobacións oportunas, o equipo redactor procede á corrección das aliñacións 
referidas polo alegante. As correccións oportunas aparecen reflectidas dentro  da planimetría do P.X.O.M.
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ALEGACIÓN Nº: 505 Rexistro de entrada nº: 3067
Asinada por: ; LUIS MIGUEL  SUAREZ  PEREZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Dº Luís Miguel Suárez Pérez, con DNI nº 47364716-B, con enderezo na rúa Principal nº 121, Camelle, alega que 

1.- Debe ser revisado o Catálogo do PXOM ao efectos de incorporar os hórreos (declarados BIC polo D/449/1973 de 22 de febreiro), 
os muíños (protexidos pola Lei 5/2006 do 30 de xuño), así como as fontes, lavadoiros, cruceiros, escudos heráldicos e inscricións 
históricas gravadas en pedra (D/571/1963 do 14 de marzo).

Resposta:
1.- O equipo redactor procedeu a incorporar ao Catálogo do PXOM todos os elementos que lle indicaron por escrito os SSTT da 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, un total de 101 bens de natureza arquitectónica e etnográfica. Non 
obstante o equipo redactor decidiu incorporar ao Catálogo, a maiores, unha serie de elementos (123 exactamente) cuxa natureza e 
valor patrimonial aconsellaba a súa conservación e legado ás futuras xeracións. 

2.- É criterio do equipo redactor a exclusión das fichas de Catálogo dos hórreos, dado que a súa protección individual excede con 
creces a natureza e obrigas dun planeamento de caracter xeral (PXOM) como é o caso. Ademais a norma á que o alegante alude 
garante a súa protección xenérica con independencia da súa inclusión ou non no Catálogo do PXOM. Non obstante o equipo redactor 
decidiu incorporar ao Catálogo aqueles exemplares que consideramos relevantes desde o punto de vista da súa morfoloxía ou 
localización na trama rural e/ou urbana.

3.- As fontes-lavadoiro, os cruceiros e escudos heráldicos, así como as inscricións de caracter histórico dos que tivemos 
coñecemento vía consulta da bibliografía especializada e por medio do traballo de campo foron incluídos no Catálogo, sen excluír de 
forma deliberada ningún deles. 

4.- O equipo redactor considera apropiado incorporar ao Catálogo do PXOM o muíño ao que se refire o alegante, ao tempo que se 
compromete a estudar a inclusión dos hórreos referidos en función do seu valor e relevancia etnográfica.

Agradecemos sinceramente a súa preocupación pola protección do patrimonio cultural de Camariñas, ao noso xuízo, un dos piares 
básicos sobre os que se debe asentar o futuro desta vila da Costa da Morte.

ALEGACIÓN Nº: 506 Rexistro de entrada nº: 3068
Asinada por: ; LUIS MIGUEL  SUAREZ  PEREZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
A clasificación asignada de Solo Urbanizable Non Delimitado implica a consideración dos terreos como rústicos ata que non se leve 
a cabo o seu desenvolvemento. Este desenvolvemento non está obrigado temporalmente porque non se prioriza, polo que podería 
quedar como Solo Rústico durante toda a vixencia do P.X.O.M. Por outra banda podería existir a posibilidade de excluír a esta 
parcela do sector, pero dado que se sitúa na zona de trazado do viario estructurante do sector non temos esa alternativa. Polo tanto 
se mantería a delimitación existente neste sector, que é dos poucos que foron admitidos e, que se poden xustificar, como reserva de 
urbanizable en todo o concello.

ALEGACIÓN Nº: 507 Rexistro de entrada nº: 3069
Asinada por: ; SOFÍA SUÁREZ SOBRIDO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 508 Rexistro de entrada nº: 3070
Asinada por: ; DOLORES POSE LEMA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 509 Rexistro de entrada nº: 3071
Asinada por: ; Mª PURIFICACIÓN MOUZO MÉNDEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 510 Rexistro de entrada nº: 3072
Asinada por: ; CARMEN PÉREZ ROMAR

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Dª Carmen Pérez Romar, con DNI nº 76315496-R, con enderezo na rúa Portela nº 7, Camelle, alega que a súa vivenda, identificada 
no documento urbanístico que nos ocupa como “Casa da rúa da Portela nº 9” (A_125 no Catálogo do PXOM);

1.- Considera excesivo o grao de protección ESTRUTURAL, que figura na ficha individual.
2.- Considera que a mera protección legal desta edificación ten un carácter antieconómico para o titular.
3.- Considera que o alpendre que se sitúa diante da súa vivenda, tamén obxecto de protección, carece de valor patrimonial.

Resposta:
1.- O equipo redactor considera apropiado rebaixar o grao de protección da vivenda identificada coa clave A_125 no Catálogo do 
PXOM, polo que figurará no documento definitivo con grao de protección AMBIENTAL.

2.- Tanto a administración local como a autonómica teñen potestade legal para arbitrar medidas (fiscais, económicas...) orientadas a 
promover a recuperación do patrimonio cultural. De feito as consellerías de Política Territorial e Infraestruturas, así como a de 
Cultura e Turismo, fan públicas todos os anos convocatorias destinadas a facilitar e impulsar a recuperación do patrimonio incluído 
no planeamento urbanístico municipal.

3.- No referido ao alpendre vinculado á vivenda principal, o equipo redactor considera que a arquitectura adxectiva é parte 
indisociable da arquitectura substantiva, na medida que ambas, en conxunto, explican a súa función antropolóxica ao longo da 
historia.
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ALEGACIÓN Nº: 511 Rexistro de entrada nº: 3073
Asinada por: ; PASTORA  POSE  PEREZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 12.a da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
A parcela non conta cun grado de urbanización suficiente para  adquirir a condición de soar mediante obras accesorias ou de escasa 
entidade que poidan executarse simultaneamente coas de edificación ou construcción, polo que debe incluírse na categoría de solo 
urbano non consolidado definida no artigo 12.b da L.O.U.G
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., pois o planeamento prevé nese terreo, unha reforma interior 
mediante a apertura de viario que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.
No que respecta ao aumento de edificabilidade, o límite de 0,85 definido no artigo 46.2 da L.O.U.G. é un límite máximo que fixa a lei 
que non se pode superar. A edificabilidade que se establece para as distintas áreas van en función de garantir un crecemento acorde 
á dinámicas evolutivas e  ao modelo de asentamento do distrito, neste caso, de Camelle. O modelo de asentamento analizase no 
Tomo II da Memoria Informativa do Plan.
O artigo 47.1. da L.O.U.G. establece que “o plan xeral deberá prever as reservas de solo necesarias para a implantación dos 
sistemas xerais ou conxunto de dotacións urbanísticas ó servicio predominante do conxunto da poboación, e tendo en conta a 
capacidade residencial máxima derivada do plan”. No punto sete do Tomo I da Memoria de ordenación xustifícanse as intensidades 
establecidas en cada tipo de solo para cada distrito.
A edificabilidade que o planeamento prevé para a APR-C2 é de 0,75, polo que tamén se desestima a alegación neste punto.

ALEGACIÓN Nº: 512 Rexistro de entrada nº: 3074
Asinada por: ; PASTORA POSE PÉREZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor cambia a situación do espazo libre L-045, respectando a parcela privada. A nova 
situación, de acordo co suxerido polo alegante, pasa á zona baleira da parcela do equipamento deportivo DP-E-075. As correccións 
oportunas aparecen reflectidas no correspondentes planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 513 Rexistro de entrada nº: 3075
Asinada por: ; CELSA PÉREZ DEVESA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbano Non Consolidado e incluído nas áreas de planeamento remitido APR-C1 e APR-C2, non 
pode cambiar a súa clasificación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). 
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
A parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., pois o planeamento prevé nese terreo, unha reforma interior 
mediante a apertura de viario que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
As dimensións do viario do acordo entre propietarios exposto na alegación son insuficientes para o tipo de desenvolvemento que se 
prevé para esta zona. Propóñense 6 metros de ancho fronte aos 10 metros que marca o P.X.O.M. Ademais, a dimensións das 
parcelas (fronte e superficie) plantexadas na reparcelación deste acordo, considéranse insuficientes para ser edificables.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 514 Rexistro de entrada nº: 3076
Asinada por: ; MARIA DEL CARME  SUAREZ  TAJES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbano Non Consolidado e incluído nas áreas de planeamento remitido APR-C1 e APR-C2, non 
pode cambiar a súa clasificación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). 
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
A parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., pois o planeamento prevé nese terreo, unha reforma interior 
mediante a apertura de viario que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
As dimensións do viario do acordo entre propietarios exposto na alegación son insuficientes para o tipo de desenvolvemento que se 
prevé para esta zona. Propóñense 6 metros de ancho fronte aos 10 metros que marca o P.X.O.M. Ademais, a dimensións das 
parcelas (fronte e superficie) plantexadas na reparcelación deste acordo, considéranse insuficientes para ser edificables.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 515 Rexistro de entrada nº: 3077
Asinada por: ; MARIA  PEREZ  PEREZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, unha vez feitas as comprobacións oportunas, recoñecese a construcción referida polo alegante 
procédese á corrección dentro da planimetría do P.X.O.M.

ALEGACIÓN Nº: 516 Rexistro de entrada nº: 3078
Asinada por: ; MARÍA PÉREZ PÉREZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor cambia a situación do espazo libre L-045, respectando a parcela privada. A nova 
situación, de acordo co suxerido polo alegante, pasa á zona baleira da parcela do equipamento deportivo DP-E-075. As correccións 
oportunas aparecen reflectidas no correspindente plano de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 517 Rexistro de entrada nº: 3079
Asinada por: ; MARIA  PEREZ  PEREZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
Os terreos clasificados como Solo Urbano Non Consolidado e incluído nas áreas de planeamento remitido APR-C1 e APR-C2, non 
pode cambiar a súa clasificación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  
de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). 
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
A parcela entra dentro do suposto definido no artigo 12.b. da L.O.U.G., pois o planeamento prevé nese terreo, unha reforma interior 
mediante a apertura de viario que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
As dimensións do viario do acordo entre propietarios exposto na alegación son insuficientes para o tipo de desenvolvemento que se 
prevé para esta zona. Propóñense 6 metros de ancho fronte aos 10 metros que marca o P.X.O.M. Ademais, a dimensións das 
parcelas (fronte e superficie) plantexadas na reparcelación deste acordo, considéranse insuficientes para ser edificables.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 518 Rexistro de entrada nº: 3080
Asinada por: ; MARIA DEL CARME  FUENTES  CARRIL

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada en parte, dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de 
acordo co exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G). 
A parte traseira da parcela e o lateral de acceso,  mantén a clasificación de solo urbano non consolidado, dentro da área de 
planeamento remitido, APR-A4,  pois eses terreos aínda que reúnen os requisitos definidos no artigo 11da L.O.U.G., non se poden 
incluír na categoría de consolidado pois o P.X.O.M. prevé para estes terreos a ampliación e mellora do trazado viario que mellore o 
artellamento da trama urbana acorde coas previsión de crecemento da zona.
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...”.
No que respecta á edificabilidade solicitada e, aínda que o artigo 46.2 da L.O.U.G., marca unha intensidade máxima de 0,85 para os 
municipios de entre 5.000 e 20.000 habitantes, (que é o caso de Camariñas).
Este é un límite máximo que define a lei, pero a edificabilidade responde ao modelo de asentamento e á dinámica evolutiva da área 
a desenrolar e do entorno máis próximo. No punto sete do Tomo I da Memoria de ordenación xustifícanse as intensidades 
establecidas en cada tipo de solo para cada distrito. 
A edificabilidade asignada a esa área de planeamento de 0,73 m2/m2 considérase a máis apropiada acorde coa previsión e o tipo de 
crecemento da A.P.R asignada.
A nova clasificación aparece reflectida nos planos de ordenación correspondentes.

ALEGACIÓN Nº: 519 Rexistro de entrada nº: 3081
Asinada por: ; MARIA DEL CARME  FUENTES  CARRIL

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parte da parcela que está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada 
dentro da categoría de Núcleo Rural, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 520 Rexistro de entrada nº: 3082
Asinada por: ; CARMEN  SUAREZ  FUENTES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 521 Rexistro de entrada nº: 3083
Asinada por: ; MANUEL ROMAR MARTÍNEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada o escaso valor ambiental e productivo da parcela, e a súa situación nunha zona necesaria para a articulación da cidade. A 
parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable Delimitado.

ALEGACIÓN Nº: 522 Rexistro de entrada nº: 3084
Asinada por: ; JOSE MARIA  VIGO  CANOSA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada o escaso valor ambiental e productivo da parcela, e a súa situación nunha zona necesaria para a articulación e o crecemento 
da vila. A parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable Delimitado.
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ALEGACIÓN Nº: 523 Rexistro de entrada nº: 3085
Asinada por: ; DOLORES SESTAYO CASTIÑEIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª Dolores Sestayo Castiñeira, con DNI nº 76315561-C, con enderezo na rúa Corral Castro nº 9, Camariñas (A Coruña) en 
representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante, que coincide co enderezo a efectos de notificación que consigna, aparece incluída no ámbito 
do PEPRI da vila de Camariñas, circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEPRI de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais deste núcleo tradicional 
mariñeiro, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea e coherente, cunha morfoloxía do núcleo de poboación 
orixinal que dá coherencia tipolóxica ás súas edificacións, etc., polo que se debe ser o PEPRI o responsable de ordenar e protexer 
con máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.

ALEGACIÓN Nº: 524 Rexistro de entrada nº: 3086
Asinada por: ; Mª CARMEN GARCÍA SONEIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 525 Rexistro de entrada nº: 3087
Asinada por: ; MANUEL CARRIL RODRÍGUEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, parte da parcela(aquela que ten acceso rodado e se inscribe na poligonal dun ámbito cuxo grado de 
consolidación é superior a 1/3) pasa a ser clasificada dentro do Núcleo Rural común, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 
2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural 
de Galicia.
Polo informe de Estradas CMATI houbo que trazar un vial alternativo a estrada pola parte traseira e polo lateral da parte da parcela 
incluida en núcleo.
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ALEGACIÓN Nº: 526 Rexistro de entrada nº: 3088
Asinada por: ; AURORA  SONEIRA  LOPEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 527 Rexistro de entrada nº: 3089
Asinada por: ; CARMEN  CANOSA  LEMA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela incluída no Solo Urbanizable Delimitado, pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo 
Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, 
do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 528 Rexistro de entrada nº: 3090
Asinada por: ; MARIA BEGOÑA  CARRIL  CANOSA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela incluída no Solo Urbanizable Delimitado, pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo 
Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, 
do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 529 Rexistro de entrada nº: 3091
Asinada por: ; MARIA BEGOÑA  CARRIL  CANOSA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela incluída no Solo Urbanizable Delimitado, pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo 
Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, 
do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 530 Rexistro de entrada nº: 3092
Asinada por: ; MARIA DOLORES  CAMPAÑA  LOPEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 531 Rexistro de entrada nº: 3093
Asinada por: ; MARIA  CARRACEDO  MOUZO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 532 Rexistro de entrada nº: 3094
Asinada por: ; VICENTE  RIVAS  NEGREIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion:                             Parcialmente estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudada a súa alegación, non é posible a súa aceptación total xa que, aínda que exista un Convenio Urbanístico de Planeamento 
aprobado polo concello, o informe previo da C.P.T.O.P.V de Xullo do 2004, incidiu expresamente na delimitación do solo Urbanizable 
Industrial debido á existencia dunha canle que atravesa o solo, que se clasifica como solo rústico e se delimita un espazo libre de 
sistema xeral adscrito ao ámbito nesa zona concreta do río que o atravesa.
Ademais, ao terse acadado xa a meirande parte dos informes sectoriais e da avaliación ambiental estratéxica en sentido favorable, 
non se poden introducir cambios significativos na ordenación aprobada, pero en calquera caso procederase a axustar a delimitación 
para achegarse a proposta do convenio (excluíndo zonas de excesiva pendente ou zonas sen aproveitamento industrial), e se 
axustarán as cesións de solo aos mínimos necesarios (no caso do río que atravesa o ámbito para sistemas xerais), e aos mínimos 
legais para as de sistemas locais propios do ámbito de solo urbanizable.
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ALEGACIÓN Nº: 533 Rexistro de entrada nº: 3095
Asinada por: ; PEDRO PASANTES TAJES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº Pedro Pasantes Tajes, con DNI nº 32386366-C, con enderezo na rúa I nº 11, Vimianzo (A Coruña) en representación propia alega 
que:

1.- A finca identificada polo alegante, sita na rúa Alcalde Noguera Patiño (Ref. Catas 5151111MH8755S0001GH) sobre os planos 
que adxunta aparece incluída no ámbito do PEPRI da vila de Camariñas, circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEPRI de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais deste núcleo tradicional 
mariñeiro, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea e coherente, cunha morfoloxía do núcleo de poboación 
orixinal que dá coherencia tipolóxica ás súas edificacións, etc., polo que se debe ser o PEPRI o responsable de ordenar e protexer 
con máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.

ALEGACIÓN Nº: 534 Rexistro de entrada nº: 3096
Asinada por: ; JOSE LUIS  CANOSA  ALLONES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 11 da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, para clasificar a parcela como solo urbano.
A parcela sitúase na parroquia de Xaviña, na que non existe ningunha entidade urbana, pois os terreos non dispoñen dos servicios 
esixidos e non están incluídos nunha malla urbana.
A parcela, situada na franxa de 200 metros dende o límite interior da ribeira do mar, estaba incluída na Área de Expansión de Núcleo 
Rural na fase de aprobación inicial. Dacordo co artigo 13.3 da L.O.U.G., "os núcleos rurais situados na franxa de 200 metros dende o 
límite interior da ribeira do mar  non poderán ser ampliados en dirección ao mar agás nos casos excepcionais nos que o Consello da 
Xunta o autorice expresamente". A parcela cambia polo tanto a súa clasificaciín para ser incluída dentro do Solo Rústico de Especial 
Protección de Costas.

ALEGACIÓN Nº: 535 Rexistro de entrada nº: 3097
Asinada por: ; GERARDO CANOSA CASTIÑEIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano consolidado, pois a parcela non cumpre cos requisitos 
esixidos no artigo 12.a. da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Para que os terreos acaden a condición de soar son necesarias obras de mais entidade que as que poidan executarse de maneira 
simultánea simultaneamente coas de edificación ou construcción. 
Sen embargo, o punto b dese mesmo artigo da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os 
terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións 
urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, estímase parcialmente a súa alegación e, o solo que antes estaba clasificado como solo urbanizable cambia a 
Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. reflectida nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 536 Rexistro de entrada nº: 3098
Asinada por: ; LUCIANO GONZÁLEZ CASTIÑEIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 537 Rexistro de entrada nº: 3099
Asinada por: ; JOSÉ RAMÓN MÉNDEZ TAJES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela non cumpre os requisitos de parámetros esixibles 
para os  núcleos rurais, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 538 Rexistro de entrada nº: 3100
Asinada por: ; JORGE JUAN  ESPASANDIN  MARTINEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor infórmalle que a parcela está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, de 
Costas.
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”  
O artigo 38 da L.O.U.G. non inclúe este tipo de instalacións dentro dos usos permitidos no Solo Rústico de Especial Protección de 
Costas, polo que, toda ocupación dos bens de dominio público marítimo terrestre  con obras e instalacións non desmontables, estará 
suxeita á previa concesión outorgada pola administración do estado, tal e como se indica nos artigo 64 e ss. da Lei 22/1988, de 
Costas.
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ALEGACIÓN Nº: 539 Rexistro de entrada nº: 3101
Asinada por: ; REMEDIOS  MOUZO  FUENTES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano consolidado, pois a parcela non cumpre cos requisitos 
esixidos no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada a situación da parcela, tanxencial ao solo urbano por un lado, pero nunha zona onde non é prioritario o crecemento, pois máis 
alá do solo hai un fortes desniveis, a parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable non Delimitado.

ALEGACIÓN Nº: 540 Rexistro de entrada nº: 3102
Asinada por: ; DANIEL  SOTO  LASTRES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº Daniel Soto Lastres, con DNI nº 76274607-Y, con enderezo na rúa con enderezo na rúa Ría de Camariñas nº 52, Camariñas (A 
Coruña) en representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante aparece incluída no Catálogo do PXOM de Camariñas na ficha A_086, circunstancia coa que 
manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor considera apropiado rebaixar o grao de protección da vivenda identificada coa clave A_086 no Catálogo do 
PXOM, polo que a partir de agora figurará no documento definitivo con grao de protección AMBIENTAL, mais considera 
desapropiado excluíla do devandito documento por canto se adscribe claramente a unha tipoloxía tradicional recoñecible e propia da 
vila mariñeira de Camariñas en aplicación do art. 75.2 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro.

2.- O ámbito do PEPRI, desenrólarase posteriormente á aprobación do PXOM, no punto 6.7.1. da normativa, defínese as normas 
transitorias que rexeran mentres non se aprobe o Plan Especial.
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ALEGACIÓN Nº: 541 Rexistro de entrada nº: 3103
Asinada por: ; MARÍA CARMEN POUSO CUÍÑAS

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
No lugar do Cotariño (parroquia de Camariñas) vén de restaurarse un conxunto tradicional co obxecto de acoller o primeiro hotel 
rústico do concello de Camariñas. Este complexo está conformado por tres pequenas casas tradicionais que definen un conxunto de 
turismo rural illado antano destinado a vivendas e cortes. Os módulos foron rehabilitados cun considerable respecto aos patróns 
arquitectónicos tradicionais. No seu contorno sitúase un xardín de 2.500 metros cadrados e, máis alá, un val callado de eucaliptos, 
piñeirais e milleirais. 

No mesmo lugar levántanse un par de hórreos declarados Bens de Interese Cultural (BIC), que foron incluídos no Catálogo do PXOM 
en fase de redacción coa clave E_022 por contribuír de xeito relevante a valorizar este pequeno casal tradicional. O contorno de 
protección destes exemplos de arquitectura adxectiva coincide coa delimitación do Núcleo Rural Tradicional (NRT) que define o 
PXOM en fase de redacción.

A maiores, a 85 m ao SE deste lugar sitúase o contorno de protección integral do Castro do Cotariño (GA15016001), e a 0 metros a 
zona de respecto do mesmo xacemento. Este antigo asentamento castrexo é o locus prehistórico máis relevante e mellor 
conservado do concello, o que o converte nun espazo prioritario desde o punto de vista da protección patrimonial e da valorización 
turística, de aí que o equipo redactor aposte por preservar ao máximo os valores paisaxísticos e construtivos tradicionais, limitando 
novos desenvolvementos edificatorios que distorsionen os valores actuais.

ALEGACIÓN Nº: 542 Rexistro de entrada nº: 3104
Asinada por: ; MARIA VICENTA  TAJES  ALBORES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
Na APR-A5 na que se sitúa a parcela, ademais da vía que foi cedida no seu tempo, tal e como indica o alegante, vese precisa a 
reserva de superficie de solo para os sistemas locais en relación o artigo 47.2. da L.O.U.G.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 543 Rexistro de entrada nº: 3105
Asinada por: ; CARMEN  PEREZ  ROMAR

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que non se pode variar a aliñación da vía para axustarse ao alpendre 
propiedade do alegante, pois reduciría puntualmente o ancho da vía a menos de 5  metros. Dende o P.X.O.M búscase un trazado do 
viario regular e cunhas dimensións axeitadas ao tipo de edificación e ao crecemento que se prevé para a vila de Camariñas.
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ALEGACIÓN Nº: 544 Rexistro de entrada nº: 3106
Asinada por: ; MARIA DEL CARME  PEREZ  PEREZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, unha vez feitas as comprobacións oportunas, recoñecese a servidume de paso alegada e procédese á 
corrección dentro da planimetría do P.X.O.M.

ALEGACIÓN Nº: 545 Rexistro de entrada nº: 3107
Asinada por: ; CARMEN  PEREZ  ROMAR

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor considera que:
1.�A parcela  clasificada como Solo Urbano Consolidado, non pode cambiar de ordenanza de edificación extensiva 3.a con parcela 
mínima edificable de 300 m2 á ordenanza 3.b. cuxa parcela mínima é de 150 m2.  A inclusión nunha ordenanza ou noutra vai en 
función do parcelario existente, que neste caso se supera os 300 m2, polo que mantense a ordenanza 3.a. 
2.�No que respecta á rúa, non é posible reducir o ancho da vía aos 6 metros solicitados, pois este é un ancho insuficiente para o 
tipo de desenvolvemento que se prevé para esta zona. O ancho de 10  metros exposto no P.X.O.M. é o máis acaído para un correcto 
funcionamento da trama urbana.

ALEGACIÓN Nº: 546 Rexistro de entrada nº: 3108
Asinada por: ; FRANCISCO  LIÑEIRO  FREIRE

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible colocar a ordenanza 1.a. na parcela sinalada, pois nesa parcela se sitúa un espazo libre. O 
fondo desa parcela é moi estreito e non é viable situar edificación ningunha nesas dimensións.

ALEGACIÓN Nº: 547 Rexistro de entrada nº: 3109
Asinada por: ; JOSEFA MARTÍNEZ ROMAR

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 548 Rexistro de entrada nº: 3110
Asinada por: ; JOSEFA  MARTINEZ  ROMAR

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, a parcela pasa a ser incluída na súa totalidade dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 549 Rexistro de entrada nº: 3111
Asinada por: ; MARIA NURIA  FREIRE  AREN

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor procede á corrección da aliñación, reducindo o ancho da vía de 10  a 8  metros,  para 
axustarse á edificación existente, tal e como se reflicte nos correspondentes planos de ordenación.
No que respecta á apertura da rúa solicitada, compre sinalar que nese espazo libre sinalado, pódese pavimentar definindo unha rúa 
para tráfico lixeiro e puntual de acceso ás vivendas pero non é obxecto do  P.X.O.M. senón do proxecto de urbanización que alí se 
efectúe.

ALEGACIÓN Nº: 550 Rexistro de entrada nº: 3112
Asinada por: ; JOSEFA  MARTINEZ  ROMAR

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada o escaso valor ambiental e productivo da parcela, e a súa situación nunha zona necesaria para a articulación e o crecemento 
da vila. A parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable Delimitado.
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ALEGACIÓN Nº: 551 Rexistro de entrada nº: 3113
Asinada por: ; MARIA DOLORES  ROMAR  MARTINEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada o escaso valor ambiental e productivo da parcela, e a súa situación nunha zona necesaria para a articulación e o crecemento 
da vila. A parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable Delimitado.

ALEGACIÓN Nº: 552 Rexistro de entrada nº: 3114
Asinada por: ; JOSEFA RODRÍGUEZ PÉREZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª Josefa Rodríguez Pérez, con DNI nº 76291312-J, con enderezo na rúa Calvario nº 22, Camariñas (A Coruña) en representación 
propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante aparece incluída no Catálogo do PXOM de Camariñas na ficha A_094. O alegante solicita que a 
parcela anexa á vivenda á que se refire a finca sexa excluída do ámbito do PEP, quedando clasificada como solo urbano consolidado.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEP de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais do Casco Histórico de 
Camariñas toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea, por razón da morfoloxía do núcleo de poboación mariñeiro 
orixinal, da coherencia tipolóxica das súas edificacións, etc., polo que se debe o PEPRI o responsable de ordenar e protexer con 
máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

ALEGACIÓN Nº: 553 Rexistro de entrada nº: 3115
Asinada por: ; RAFAEL PASANTES ESPASANDÍN

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada o escaso valor ambiental e productivo da parcela, e a súa situación nunha zona necesaria para a articulación e o crecemento 
da vila. A parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable Delimitado.
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ALEGACIÓN Nº: 554 Rexistro de entrada nº: 3116
Asinada por: ; ROSANA  MENDEZ  BLANCO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª Rosana Méndez Blanco, con DNI nº 79325762-G, con enderezo na rúa Cancela nº 13, 15123 Camariñas (A Coruña) en 
representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante sobre os planos que adxunta aparece incluída dentro do contorno de protección da igrexa 
parroquial de San Xurxo, circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor definiu este contorno de protección en aplicación do art. 75.4 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, así como do 
art. 30 da Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento das Provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, 
aprobadas por orde do 3 de abril de 1991 (DOG núm. 72, do 16 de abril), establece : «1. Ámbito de aplicación: …b) No anexo 3º 
destas normas inclúese unha relación deste patrimonio (histórico–artístico, arquitectónico, etnográfico e cultural), na que, ademais de 
recoller os monumentos declarados polos distintos organismos… 2. Areas de protección:…As áreas de protección para os 
elementos puntuais, dentro das cales é necesario o informe antedito (da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico), estarán 
constituídas por unha faixa cunha profundidade medida dende o elemento ou vestixio máis exterior do ben que se protexe de :…b) 
100 metros, cando se trate de elementos de arquitectura relixiosa (mosteiros, conxuntos parroquiais, igrexas, capelas, santuarios, 
cemiterios, etc.).

2.- A finca á que se refire a alegante localízase a 64 m.l. do adro parroquial da igrexa de San Xurxo.

ALEGACIÓN Nº: 555 Rexistro de entrada nº: 3117
Asinada por: ; MARÍA JESÚS MARTÍNEZ ROMAR

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor cambia a clasificación das parcelas para incluílas dentro do Solo Urbano Consolidado, 
de acordo co exposto no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G). 
Na parcela que está situada ao sur inclúese na súa totalidade e a que está ao norte solo se inclúe a metade da finca ao igual que as 
parcelas veciñas tal e como aparece reflectido nos correspondentes planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 556 Rexistro de entrada nº: 3118
Asinada por: ; ROSA MARTÍNEZ ROMAR

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Solo Urbanizable 
Delimitado de uso residencial, de acordo co exposto no artigo 14.1 e 14.2.a. da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da 
Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 
A parcela non pode incluírse na súa totalidade dentro da área de Nucleo Comun
, xa que a súa situación non cumpre os requisitos de parámetros esixibles, segundo os requirimentos que se establecen no  artigo 13 
da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Tampouco pode incluírse nunha nova delimitación de solo Urbano non Consolidado, pois non se axustan ao definido no artigo 11 da  
L.O.U.G.
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Deste xeito, a clasificación como Solo Urbanizable Delimitado Residencial, é a solución máis acaída para a súa parcela.
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ALEGACIÓN Nº: 557 Rexistro de entrada nº: 3119
Asinada por: ; MARÍA ESTHER CANOSA VALIÑA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase en parte a presente alegación.
No que respecta á primeira parcela, non é posible a súa aceptación, xa que a parcela sitúase dentro da servidume de protección 
definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a LOUGA), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
A segunda parcela pasa a ser clasificada dentro da categoría de Area de Expansión de Núcleo Rural, de acordo co exposto no artigo 
13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección 
do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 559 Rexistro de entrada nº: 3121
Asinada por: ; LUCÍA RODRÍGUEZ CASTRO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
ESTIMADA.

ALEGACIÓN Nº: 560 Rexistro de entrada nº: 3122
Asinada por: ; JOSÉ LUIS BAÑA MOUZO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela en solo urbano consolidado porque non se axustan ao definido no artigo 11 
da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
Ademais a parcela se sitúa dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100  metros contados dende o límite interior da ribeira 
do mar.”  
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección.
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ALEGACIÓN Nº: 561 Rexistro de entrada nº: 3123
Asinada por: ; GUADALUPE ELENA  ALVITE  ALBORES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª Guadalupe Alvite Alborés, con DNI nº 32382098-F, con enderezo na rúa Pizarro nº 20, Camariñas (A Coruña) en representación 
propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante aparece incluída no Catálogo do PXOM de Camariñas na ficha A_094. O alegante solicita que a 
parcela anexa á vivenda á que se refire a finca sexa excluída do ámbito do PEP, quedando clasificada como solo urbano consolidado.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 75.1 e 75.3 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que tanto a vivenda que se 
levanta na finca referida polo alegante, como esta última conforman un conxunto patrimonial indisociable, polo que a perda de 
calquera deles suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais tanto do conxunto concreto (a finca e a vivenda) como 
do Casco Histórico de Camariñas.

ALEGACIÓN Nº: 562 Rexistro de entrada nº: 3124
Asinada por: ; MARÍA JESÚS BARRIENTOS CANOSA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela non cumpre os requisitos de parámetros esixibles 
para os  núcleos rurais, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 563 Rexistro de entrada nº: 3125
Asinada por: ; MARÍA JESÚS BARRIENTOS CANOSA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría de Solo Urbano 
Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 
de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 564 Rexistro de entrada nº: 3126
Asinada por: ; ROSARIO BAÑA TAJES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación. Pois a parcela non cumpre cos requisitos  esixidos no artigo 14 da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Ademais, aínda que a situación e o nivel de servicios existentes puideran ser acaídos, a oferta total de solo plantexada no P.X.O.M. 
tanto nos diversos núcleos do Concello como nos distintos solos urbanizables acada xa uns valores importantes en relación a 
poboación tanto existente como prevista a curto e medio prazo, polo que é inviable a creación nesa área dun Solo Urbanizable 
Delimitado Residencial.
Do exposto, a clasificación como Solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria, é a solución máis acaída para a súa parcela, na 
que se permiten os usos recollidos no artigo 37 da L.O.U.G.
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ALEGACIÓN Nº: 565 Rexistro de entrada nº: 3127
Asinada por: ; JUAN FRANCISCO BARCIA ALBORES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº Juán Barcia Alborés, con DNI nº 32441995-N, con enderezo na rúa Real nº 4, Camariñas (A Coruña) en representación propia 
alega que:

1.- A finca identificada pola alegante aparece incluída no Catálogo do PXOM de Camariñas na ficha A_060. O nome exacto da rúa na 
que se sitúa a finca é Rúa Real, e non Rúa da Fonte. O que a ficha de características identifica como Casa da rúa da Fonte nº 4 
debe dicir, en realidade, Rúa Real nº 4-6.

Resposta:
1.- O equipo redactor reconsiderou o grao de protección da edificación á que se refire o alegante, fixando agora para ela un nivel 
AMBIENTAL, en lugar do ESTRUTURAL inicial, mais non a súa exclusión do Catálogo nin do ámbito do PEPRI na medida na que 
presenta unha tipoloxía orixinal que atesoura valores propios e orixinais merecentes de ser conservados en aplicación do art. 75.1 da 
Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da 
Lei 15/2004 do 29 de decembro.

ALEGACIÓN Nº: 566 Rexistro de entrada nº: 3128
Asinada por: ; DOLORES  RODRIGUEZ  MIRANDA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, inclúese a parcela no núcleo tradicional tal e como se reflicte nos planos de ordenación correspondentes, 
segundo o artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 567 Rexistro de entrada nº: 3129
Asinada por: ; JOSEFA PASANTES TAJES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº Josefa Pasantes Tajes, con DNI nº 76297243-X, con enderezo na rúa Alcalde Noguera Patiño nº 22, Camariñas (A Coruña), alega 
que 

1.- A finca identificada pola alegante aparece incluída dentro do ámbito do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco 
Histórico de Camariñas (P.E.P.). O alegante solicita que a parcela sexa excluída do ámbito do P.E.P., quedando clasificada como 
solo urbano consolidado.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e s.s da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do P.E.P de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais do Casco Histórico de 
Camariñas toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea, por razón da morfoloxía do núcleo de poboación mariñeiro 
orixinal, da coherencia tipolóxica das súas edificacións, etc., polo que se debe o P.E.P o responsable de ordenar e protexer con máis 
especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.
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ALEGACIÓN Nº: 568 Rexistro de entrada nº: 3130
Asinada por: ; RAMÓN PASANTES TAJES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº Ramón Pasantes Tajes, con DNI nº 76274925-W, con enderezo na rúa Alcalde Noguera Patiño nº 14, Camariñas (A Coruña), 
alega que 

1.- A finca identificada pola alegante aparece incluída dentro do ámbito do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco 
Histórico de Camariñas (P.E.P.). O alegante solicita que a parcela sexa excluída do ámbito do P.E.P., quedando clasificada como 
solo urbano consolidado.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e s.s da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do P.E.P de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais do Casco Histórico de 
Camariñas toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea, por razón da morfoloxía do núcleo de poboación mariñeiro 
orixinal, da coherencia tipolóxica das súas edificacións, etc., polo que se debe o P.E.P o responsable de ordenar e protexer con máis 
especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

ALEGACIÓN Nº: 569 Rexistro de entrada nº: 3131
Asinada por: ; ANA MARÍA MARTÍNEZ CANOSA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª Ana María Martínez Canosa, con DNI nº 76364225-Q, con enderezo na rúa Alcalde Noguera Patiño nº 15, Camariñas (A Coruña) 
en representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante, sita rúa Alcalde Noguera Patiño nº 15, aparece incluída no ámbito do PEPRI de Camariñas, 
circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEPRI de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais deste núcleo tradicional 
mariñeiro, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea e coherente, cunha morfoloxía do núcleo de poboación 
orixinal que dá coherencia tipolóxica ás súas edificacións, etc., polo que se debe ser o PEPRI o responsable de ordenar e protexer 
con máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.

ALEGACIÓN Nº: 570 Rexistro de entrada nº: 3132
Asinada por: ; MARÍA CARMEN PENSADO LEMA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª María Carmen Pensado Lema, con DNI nº 32379530-S, con enderezo na rúa Alcalde Noguera Patiño nº 10, Camariñas (A 
Coruña) en representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante, sita rúa Alcalde Noguera Patiño nº 10, aparece incluída no ámbito do PEPRI de Camariñas, 
circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEPRI de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais deste núcleo tradicional 
mariñeiro, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea e coherente, cunha morfoloxía do núcleo de poboación 
orixinal que dá coherencia tipolóxica ás súas edificacións, etc., polo que se debe ser o PEPRI o responsable de ordenar e protexer 
con máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.
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ALEGACIÓN Nº: 571 Rexistro de entrada nº: 3133
Asinada por: ; MARIA RAIMUNDA  VIGO  MARTINEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 572 Rexistro de entrada nº: 3134
Asinada por: ; JOSÉ EDELMIRO TAJES BAÑA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estimada a súa alegación o equipo redactor considera que:
1.�Dado o grado de consolidación da rúa onde está situado a parcela do alegante, procédese ao cambio de ordenanza de 1.a a 1.b, 
onde a altura máxima permitida é de dúas plantas (B+II).
2.�Procédese ao cambio de aliñación da rúa, respectando as aliñacións existentes.
3.�O novo trazado viario tras o cambio de aliñación aparece reflectido no correspondente plano de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 573 Rexistro de entrada nº: 3135
Asinada por: ; LUIS ESTEIRO MARTÍNEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
3135

Dº Luís Esteiro Martínez, con DNI nº 76297220-N, con enderezo na rúa do Castelo nº 8, Camariñas (A Coruña) en representación 
propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante aparece incluída dentro do ámbito do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco 
Histórico de Camariñas (P.E.P.). O alegante solicita que a parcela sexa excluída do ámbito do P.E.P., quedando clasificada como 
solo urbano consolidado.

Resposta:
RESPOSTA:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e s.s da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do P.E.P de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais do Casco Histórico de 
Camariñas toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea, por razón da morfoloxía do núcleo de poboación mariñeiro 
orixinal, da coherencia tipolóxica das súas edificacións, etc., polo que se debe o P.E.P o responsable de ordenar e protexer con máis 
especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

Consultora Galega S.L. Informe de Alegacións



Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)Concello de CAMARIÑAS 

ALEGACIÓN Nº: 574 Rexistro de entrada nº: 3136
Asinada por: ; PEDRO BERMÚDEZ MOUZO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación e, segundo o punto b do artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 
30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), que inclúe na categoría de Solo 
Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización, reforma interior, 
renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, xa que o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
Polo que se estima favorablemente a súa alegación e, o solo que antes estaba clasificado como solo urbanizable cambia a Solo 
Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 575 Rexistro de entrada nº: 3137
Asinada por: ; DOMINGO MIÑONES MOUZO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº Domingo Miñones Mouzo, con DNI nº 76338243-R, con enderezo na rúa Alcalde Noguera Patiño nº 16, Camariñas (A Coruña) en 
representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante, sita rúa Alcalde Noguera Patiño, con referencia catastral nº 5151115MH8755S0001TH, aparece 
incluída no ámbito do PEPRI de Camariñas, circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEPRI de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais deste núcleo tradicional 
mariñeiro, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea e coherente, cunha morfoloxía do núcleo de poboación 
orixinal que dá coherencia tipolóxica ás súas edificacións, etc., polo que se debe ser o PEPRI o responsable de ordenar e protexer 
con máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.

ALEGACIÓN Nº: 576 Rexistro de entrada nº: 3138
Asinada por: ; MARIA  RODRIGUEZ  MIRANDA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parte da parcela que está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada 
dentro da categoría de Núcleo Rural, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 577 Rexistro de entrada nº: 3139
Asinada por: ; MARÍA JOSÉ VENTOSO PASANTES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº José Ventoso Pasantes, con DNI nº 76362840-B, con enderezo na rúa Alcalde Noguera Patiño nº 15, Camariñas (A Coruña) en 
representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante, sita rúa Alcalde Noguera Patiño, con referencia catastral nº 5151114MH8755S0001LH, aparece 
incluída no ámbito do PEPRI de Camariñas, circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEPRI de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais deste núcleo tradicional 
mariñeiro, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea e coherente, cunha morfoloxía do núcleo de poboación 
orixinal que dá coherencia tipolóxica ás súas edificacións, etc., polo que se debe ser o PEPRI o responsable de ordenar e protexer 
con máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.

ALEGACIÓN Nº: 578 Rexistro de entrada nº: 3140
Asinada por: ; MARÍA ISABEL PENSADO LISTA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª Isabel Pensado Lista, con DNI nº 79321139-G, con enderezo na rúa Ronda do Vento nº 8, Camariñas (A Coruña) en 
representación propia alega que:

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEPRI de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais deste núcleo tradicional 
mariñeiro, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea e coherente, cunha morfoloxía do núcleo de poboación 
orixinal que dá coherencia tipolóxica ás súas edificacións, etc., polo que se debe ser o PEPRI o responsable de ordenar e protexer 
con máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.

ALEGACIÓN Nº: 579 Rexistro de entrada nº: 3141
Asinada por: ; CAMARIÑAS GRUPO INMOBILIARIO, SL

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Camariñas Grupo Inmobiliario SL, con CIF nº 70008529, con enderezo na rúa Campo de San Xurxo, Camariñas (A Coruña), 
representada por Dº Xoán Bautista Alborés Tajes e D. José L. Canosa Allones, alega que:

1.- A finca identificada pola alegante aparece incluída no ámbito do PEPRI de Camariñas, circunstancia coa que manifesta 
desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEPRI de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais deste núcleo tradicional 
mariñeiro, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea e coherente, cunha morfoloxía do núcleo de poboación 
orixinal que dá coherencia tipolóxica ás súas edificacións, etc., polo que se debe ser o PEPRI o responsable de ordenar e protexer 
con máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.
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ALEGACIÓN Nº: 580 Rexistro de entrada nº: 3142
Asinada por: ; EDELMIRO VENTOSO PASANTES

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº Edelmiro Ventoso Pasantes, con DNI nº 76274922-E, con enderezo na rúa Alcalde Noguera Patiño nº 20, Camariñas (A Coruña) 
en representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante aparece incluída no ámbito do PEPRI de Camariñas, circunstancia coa que manifesta 
desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e s.s da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do P.E.P 
arquitectónicos orixinais do núcleo tradicional de A Grixa, así como do seu templo parroquial, toda que vez que se inclúe nunha área 
xeográfica homoxénea, coherente coa morfoloxía do núcleo de poboación orixinal, que amosa unha coherencia tipolóxica nas súas 
edificacións, etc., polo que se debe ser o P.E.P. o responsable de ordenar e protexer con máis especificación este núcleo tradicional 
baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

ALEGACIÓN Nº: 581 Rexistro de entrada nº: 3143
Asinada por: ; AMADOR CAMPOS SÁNCHEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº Amador Campos Sánchez, con DNI nº 76325882-Z, con enderezo na rúa Alcalde Noguera Patiño nº 4, Camariñas (A Coruña) en 
representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante aparece incluída no ámbito do PEPRI de Camariñas, circunstancia coa que manifesta 
desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do P.E.P 
arquitectónicos orixinais do núcleo tradicional de A Grixa, así como do seu templo parroquial, toda que vez que se inclúe nunha área 
xeográfica homoxénea, coherente coa morfoloxía do núcleo de poboación orixinal, que amosa unha coherencia tipolóxica nas súas 
edificacións, etc., polo que se debe ser o P.E.P. o responsable de ordenar e protexer con máis especificación este núcleo tradicional 
baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

ALEGACIÓN Nº: 582 Rexistro de entrada nº: 3144
Asinada por: ; Mª ROSARIO TAJES PEREIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación o equipo redactor procede a corrección do trazado do rústico de protección de infraestructuras ao paso polo 
Núcleo Rural tal e como se reflicte nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 583 Rexistro de entrada nº: 3145
Asinada por: ; JOSÉ POSE CARRACEDO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano consolidado, pois a parcela non cumpre cos requisitos 
esixidos no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada a situación da parcela, tanxencial ao solo urbano por un lado, pero nunha zona onde non é prioritario o crecemento, pois máis 
alá do solo hai un fortes desniveis, a parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable non Delimitado.

ALEGACIÓN Nº: 584 Rexistro de entrada nº: 3146
Asinada por: ; MANUELA TEDÍN CASTIÑEIRA

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 585 Rexistro de entrada nº: 3147
Asinada por: ; Mª CONCEPCION  RODRIGUEZ  MARTINEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estimada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano consolidado, pois a parcela non cumpre cos requisitos 
esixidos no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada o escaso valor ambiental e productivo da parcela, e a súa situación nunha zona necesaria para a articulación da cidade. A 
parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable Delimitado.  
Atendendo ao disposto no artigo 46.3.c. da L.O.U.G. “... en solo urbanizable delimitado de uso residencial, en municipios con 
poboación superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000 habitantes ...” a edificabilidade non pode superar os 0,60 m2/m2.
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ALEGACIÓN Nº: 586 Rexistro de entrada nº: 3148
Asinada por: ; CARMEN LÓPEZ REY

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor considera que non é posible reducir o ancho da vía aos 8  metros solicitados, pois este 
é un ancho insuficiente para o tipo de desenvolvemento que se prevé para esta zona. O ancho de 12  metros exposto no P.X.O.M. é 
máis acaído para un correcto funcionamento da trama urbana.

ALEGACIÓN Nº: 587 Rexistro de entrada nº: 3149
Asinada por: ; ISABEL CAMPAÑA CAAMAÑO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª Isabel Campaña Caamaño, con DNI nº 53163447-M, con enderezo na rúa do Sol nº 2, Camariñas (A Coruña) en representación 
propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante, situada na Travesía Eugenio López nº 17, aparece incluída no ámbito do PEPRI de Camariñas, 
circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEPRI de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais deste núcleo tradicional 
mariñeiro, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea e coherente, cunha morfoloxía do núcleo de poboación 
orixinal que dá coherencia tipolóxica ás súas edificacións, etc., polo que se debe ser o PEPRI o responsable de ordenar e protexer 
con máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.

ALEGACIÓN Nº: 588 Rexistro de entrada nº: 3150
Asinada por: ; ALBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación infórmase desfavorablemente xa que a situación da parcela non cumpre os requisitos de parámetros esixibles 
para os  núcleos rurais, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 
Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 589 Rexistro de entrada nº: 3151
Asinada por: ; MARÍA SOFÍA MARTÍNEZ MOUZO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano porque non se axustan ao definido no artigo 11 da 
Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
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ALEGACIÓN Nº: 590 Rexistro de entrada nº: 3152
Asinada por: ; MARIA SOFIA  MARTINEZ  MOUZO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela como solo urbano, pois a parcela non cumpre cos requisitos esixidos no 
artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non están incluídos na malla 
urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Dada o escaso valor ambiental e productivo da parcela, e a súa situación nunha zona necesaria para a articulación e o crecemento 
da vila. A parcela deberá manter a súa clasificación de Solo Urbanizable Delimitado.

ALEGACIÓN Nº: 591 Rexistro de entrada nº: 3153
Asinada por: ; MARIA SOFIA  MARTINEZ  MOUZO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Núcleo Rural tal e como se reflicte nos 
planos de ordenación correspondentes, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 592 Rexistro de entrada nº: 3154
Asinada por: ; DOLORES ROJO CIBRÁN

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parte da parcela que está clasificada como Solo Rústico de Especial Protección, pasa a ser clasificada 
dentro da categoría de Núcleo Rural, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 593 Rexistro de entrada nº: 3168
Asinada por: ; JOSÉ TAJES VIGO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela no solo de núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da zona de policía 
definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas. 
O artigo 32 d) da Lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de augas  como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, 
ribeiras e marxes das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas 
zonas de servidume. 
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento 
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que deberá manter a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección 
de Augas e Canles.

ALEGACIÓN Nº: 594 Rexistro de entrada nº: 3179
Asinada por: ; ELECTRA DEL JALLAS, S.A.

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
No que respecta á alegación nº1 cómpre indicar que se trata da regulación dos C.T. na edificación, e polo tanto non se pode ocupar 
o espazo público fora do edificio.
Ao respecto da alegación nº2, sempre é máis indicativo que o plan contemple xa as afeccións concretas porque é moito máis 
ilustrativo para quen informa e para os administrados, pois en caso de que cambie a lexislación é evidente que será de aplicación 
esta última para cuestións sectoriais como esta, pois remitirse aos decretos concretos implicaría a mesma situación que se se 
substituíren estes.
Ao respecto da alegación 3, independentemente da modificación da L.O.U.G. só se recomenda o soterrado das liñas, non se obriga, 
(só en casos de elementos catalogados por razóns obvias de protección patrimonial, e só para as novas), polo tanto non parece tan 
condicionante esta alegación.
Ao respecto da alegación nº4 procédese a sinalar que eses cinco anos serán un prazo preferente e non obrigatorio, e que o 
soterrado se produciría de común acordo ou mediante convenio coa empresa subministradora.
Ao respecto das alegacións 5 e 7, dado que son recomendacións e non obrigas se estima acertada a súa redacción.
Ao respecto da alegación 6, estímase que para evitar o custo futuros de expansión ou reforzo das redes é mellor dispoñer da marxe 
de manobra indicado para evitar molestias ou costos desorbitados no futuro, pero en calquera caso atenderanse as recomendacións 
ou solucións concretas que aporten as compañías subministradoras no intre de construír as redes.
Ao respecto da alegación 8 a prohibición non é taxativa, senón de carácter xeral, polo tanto encaixan dentro dese carácter as 
pequenas adaptacións puntuais de instalacións existentes que se citan, que serán tomadas de común acorde entre o Concello e a 
empresa subministradora.

ALEGACIÓN Nº: 595 Rexistro de entrada nº: 3182
Asinada por: ; JESÚS QUINTÁNS FERNÁNDEZ

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela incluída na área de Nucleo Comun, non pode incluírse no Solo Urbano Consolidado, pois aínda 
que se sitúe próxima a este tipo de solo, non se prevé o crecemento do Solo Urbano máis aló dos límites establecidos no P.X.O.M. 
pois xa acada uns valores importantes en relación a poboación existente e prevista a medio prazo.
Ademais,  pola proximidade ao Solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria (vinculación coa explotación racional dos recursos 
naturais), xustifícase completamente a inclusión da parcela na Área de Nucleo Comun e non no Solo Urbano Consolidado, de acordo 
co artigo 13 da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G).
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ALEGACIÓN Nº: 596 Rexistro de entrada nº: 3183
Asinada por: ; AMALIA A. VIGO REGO

DATA: 14/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, e segundo o punto b do artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 
30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), que inclúe na categoría de Solo 
Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan necesarios procesos de urbanización, reforma interior, 
renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución equitativa de beneficios e cargas ...” 
Estímase favorablemente a súa alegación e, o solo que antes estaba clasificado como solo urbanizable cambia a Solo Urbano Non 
Consolidado dentro da A.P.R. reflectida nos planos de ordenación.
Reaxústase tamén a delimitación da A.P.R neste ámbito tal e como se reflicte nos Planos de Ordenación, incluído no mesmo as 
parcelas do APR-1 .
Remítese a ordenación detallada do ámbito a un P.E.R.I., reservando para o Sistema Xeral de espacios libres o espazo L-050 do 
Parque de Camariñas e a superficie para o viario transversal, en aplicación do artigo 55.2 da L.O.U.G.
En aplicación dos artigos 233 e seguintes da L.O.U.G. estímase a incorporación dos propietarios ao proceso de xestión urbanística 
mediante un convenio urbanístico.

ALEGACIÓN Nº: 597 Rexistro de entrada nº: 3186
Asinada por: ; DOLORES CARRIL SAMBADE

DATA: 15/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada na súa totalidade dentro da categoría  de Núcleo Rural 
Tradicional, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, por cumplir as condicións sinaladas nese artigo.

ALEGACIÓN Nº: 598 Rexistro de entrada nº: 3187
Asinada por: ; ISAAC JAVIER LEMUS CIBRÁN

DATA: 15/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o solo incluído na fase de aprobación inicial, en parte dentro da reserva do sistema local de equipamentos E-
024 (campo de fútbol de Xaviña) e, en parte para o Sistema Xeral de espacios libres (parque alto do Cotro), non pode clasificarse 
como Solo Rústico de especial Protección Forestal. 
O artigo 47.1.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). establece que, 
“o Plan Xeral deberá prever as reservas de solo necesarias para a implantación dos sistemas xerais ou conxunto de dotacións 
urbanísticas ao servicio predominante do conxunto da poboación”.
O punto 3 deste mesmo artigo indica que ”o planeamento efectuará as reservas de solo para dotacións urbanísticas nos lugares 
máis adecuados para sastisfacer as necesidades de poboación...” 
Dado que o solo obxecto da alegación non entra dentro dos supostos definidos no artigo 32.2.b. para incluír o solo como Solo 
Rústico de Especial Protección Forestal, pero si representa un área de oportunidade para situar as reservas para o sistema xeral e 
local citados, desestímase a súa alegación e mantense a reserva deste solo tal e como se reflicte nos planos de ordenación.
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ALEGACIÓN Nº: 599 Rexistro de entrada nº: 3188
Asinada por: ; ISAAC JAVIER LEMUS CIBRÁN

DATA: 15/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, e unha vez feitas as comprobacións oportunas,  as parcelas pasan de ser solo Rústico de Protección 
Paisaxística a ser Solo Rústico de Protección Forestal definido no artigo 32 b) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación 
da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 600 Rexistro de entrada nº: 3189
Asinada por: ; SERGIO CAAMAÑO FERNÁNDEZ

DATA: 15/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a parcela no solo de núcleo rural, xa que a se sitúa dentro da zona de policía 
definida no artigo 6 da Lei 6/2001, de Augas. 
O artigo 32 d) da Lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G.), define o solo rústico de protección de augas  como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano definidos na lexislación reguladora das augas continentais como leitos naturais, 
ribeiras e marxes das correntes de auga e como leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados e zonas húmidas e as súas 
zonas de servidume. 
Así mesmo, incluiranse nesta categoría as zonas de protección que para tal efecto delimiten os instrumentos de planeamento 
urbanístico, que se estenderán como mínimo a zona de policía definida pola lexislación de augas...”.
A parcela alegada entra dentro deste suposto polo que só se permitirán os usos establecidos no artigo 38 da L.O.U.G., entre os que 
o uso deportivo ao aire libre definido no P.X.O.M.

ALEGACIÓN Nº: 601 Rexistro de entrada nº: 3191
Asinada por: ; SERGIO CAAMAÑO FERNÁNDEZ

DATA: 15/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, procédese ao cambio de uso da parcela de deportivo a sociocultural tal e como indica o alegante.
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ALEGACIÓN Nº: 602 Rexistro de entrada nº: 3192
Asinada por: ; Mª JESÚS CERDEIRAS JAUREGUIZAR

DATA: 15/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 603 Rexistro de entrada nº: 3193
Asinada por: ; Mª JESÚS CERDEIRAS JAUREGUIZAR

DATA: 15/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, compre sinalar que a delimitación do Solo Urbanizable Industrial S.U.D.L – U.D.I A1, é unha delimitación 
do Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia, área de Camariñas, polo non se pode variar esta delimitación dende o P.X.O.M.

ALEGACIÓN Nº: 604 Rexistro de entrada nº: 3194
Asinada por: ; Mª JESÚS CERDEIRAS JAUREGUIZAR

DATA: 15/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase favorablemente a  súa alegación, e a parte da parcela clasificada como Solo Urbano Consolidado con Ordenanza 
3.a.cambia a ordenanza 1.b.

ALEGACIÓN Nº: 605 Rexistro de entrada nº: 3195
Asinada por: ; Mª JESÚS CERDEIRAS JAUREGUIZAR

DATA: 15/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación pois a parcela entra dentro dos supostos definidos no artigo 12.b. da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.).
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” 
A parcela entra dentro deste suposto, pois o planeamento prevé para esta área, unha reforma interior coa obtención do solo 
necesario para vías, espacios libres, zonas verdes e dotacións publicas que mellore o artellamento da trama urbana acorde coas 
previsión de crecemento da zona.
En base ao exposto, desestímase a súa alegación e mantense a clasificación de Solo Urbano Non Consolidado dentro da A.P.R. 
reflectida nos planos de ordenación.

Consultora Galega S.L. Informe de Alegacións



Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M)Concello de CAMARIÑAS 

ALEGACIÓN Nº: 606 Rexistro de entrada nº: 3196
Asinada por: ; Mª JESÚS CERDEIRAS JAUREGUIZAR

DATA: 15/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, o equipo redactor cambia a situación do sistema xeral de equipamento sociocultural, respectando a 
propiedade privada do alegante. A parcela afectada queda clasificada como Solo Urbano Consolidado de Ordenanza 1.a onde se 
permiten os uso hoteleiro referido polo alegante.

ALEGACIÓN Nº: 607 Rexistro de entrada nº: 3197
Asinada por: ; Mª JESÚS CERDEIRAS JAUREGUIZAR

DATA: 15/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela  clasificada como Solo Urbano Consolidado, non pode cambiar a ordenanza de edificación 
extensiva 3.a á ordenanza de edificación intensiva en cuarteirón ou mazá 1.b.
O ámbito onde se sitúa a é unha zona de esponxamento da vila onde a ordenanza predominante é a 3.a., pois é fronte da fachada 
marítima, ir a maiores alturas e a mazás pechadas con edificación intensiva impediría a percepción do mar dende puntos máis 
elevados da vila, polo que a ordenanza 3.a considérase a máis acaída para a súa parcela.

ALEGACIÓN Nº: 608 Rexistro de entrada nº: 3198
Asinada por: ; Mª JESÚS CERDEIRAS JAUREGUIZAR

DATA: 15/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, e en función da adopción dun acordo municipal en sentido favorable, procedese a incluír a parcela en solo 
urbano consolidado de uso industrial, pero coas limitacións que poida supoñer que a parcela se sitúe dentro da servidume de 
protección establecida polo deslinde aprobado, e definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de Costas (servidume que só poderá ser 
modificada polas Administracións competentes: Estatal e Autonómica –no seu caso-).

ALEGACIÓN Nº: 609 Rexistro de entrada nº: 3199
Asinada por: ; Mª JESÚS CERDEIRAS JAUREGUIZAR

DATA: 15/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase en parte a presente alegación, incluíndo no núcleo rural reflectido nos planos de ordenación aquela parte das zonas ou 
parcelas que cumpren co grao de consolidación definido no artigo 13 da Lei  da lei 2/2010, do 25 de Marzo, de modificación da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, mantendo o resto das zonas ou 
parcelas indicadas coa súa clasificación orixinal.
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ALEGACIÓN Nº: 610 Rexistro de entrada nº: 3220
Asinada por: ; JOSÉ MARTÍNEZ MOUZO

DATA: 16/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano non consolidado porque non se axustan ao definido 
no artigo 11 e 12.b da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 611 Rexistro de entrada nº: 3221
Asinada por: ; JOSÉ LUIS CANOSA ALLONES

DATA: 16/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase favorablemente a  súa alegación, e a parcela clasificada como Solo Urbano Consolidado con Ordenanza 3.a. cambia a 
ordenanza 1.b.

ALEGACIÓN Nº: 612 Rexistro de entrada nº: 3222
Asinada por: ; JOSÉ LUIS CANOSA ALLONES

DATA: 16/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº José Canosa Allones, con DNI nº 76349838-G, con enderezo na rúa Braña Carreira nº 6, 2º, en representación de Camariñas 
Grupo Inmobiliario SL, CIF nºB-70008529 Camariñas (A Coruña), alega que 

1.- A finca identificada pola alegante aparece incluída no Catálogo do PXOM de Camariñas na ficha A_104.

Resposta:
1.- O equipo redactor accede a suprimir do catálogo a edificación de referencia, 
manifestando que a ordenación volumétrica e tipolóxica do contorno será fixada polo futuro PEPRI.

ALEGACIÓN Nº: 613 Rexistro de entrada nº: 3223
Asinada por: ; ROSA MARÍA CARRIL LISTA

DATA: 16/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estímase favorablemente a  súa alegación, e a parcela clasificada como Solo Urbano Consolidado con Ordenanza 1.a. cambia a 
ordenanza 1.b.
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ALEGACIÓN Nº: 614 Rexistro de entrada nº: 3224
Asinada por: ; RAMÓN CABREJO SOTO

DATA: 16/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
1.�En relación á primeira finca e a súa inclusión no P.E.P.e, en aplicación do art. 69 e s.s da Lei 9/2002 do 30 de decembro de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, o 
equipo redactor considera que a exclusión do P.E.P de Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos 
valores arquitectónicos orixinais do Casco Histórico de Camariñas toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea, por 
razón da morfoloxía do núcleo de poboación mariñeiro orixinal, da coherencia tipolóxica das súas edificacións, etc., polo que non se 
vai a variar a delimitación do P.E.P nesta finca.
2.�Con respecto á finca 2, denominada “Millarenga de Arriba”, a parcela pasa a ser clasificada como Núcleo Rural Tradicional no NR-
04, de acordo co exposto no artigo 13 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
3. �Con respecto  á parcela denominada “prado de Vasa”, e a solicitude de instalar nese emprazamento unha estación de servicio, 
non é posible a súa aceptación, xa que a parcela sitúase dentro da servidume de protección definida no artigo 23 da Lei 22/1988, de 
Costas. 
O artigo 32 e) da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G), define o solo rústico de protección de costas como o... “constituído polos terreos 
situados fora dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do 
mar.
Excepcionalmente, logo do informe favorable da comisión da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, o Plan Xeral poderá 
reducir por razóns cumpridamente xustificadas a franxa de protección ata os 100 metros contados dende o límite interior da ribeira do 
mar.”
O artigo 25 da lei 22/1998, de Costas prohibe edificacións na servidume de protección, polo que a parcela deberá manter a súa 
clasificación como Solo Rústico de Especial Protección, non podendo instalar aí unha estación de servicio.

ALEGACIÓN Nº: 615 Rexistro de entrada nº: 3225
Asinada por: ; MAGDALENA REGO GONZÁLEZ

DATA: 16/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª Magdalena Rego González, con DNI nº 76315556-S, con enderezo na rúa Sol nº 1, 15123 Camariñas (A Coruña) en 
representación propia alega que:

1.- As seis (6) fincas identificadas pola alegante sobre os planos que adxunta aparecen incluídas no ámbito do PEPRI da vila de 
Camariñas, circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor, en aplicación do art. 69 e ss da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do 
Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro, considera que a exclusión do PEPRI de 
Camariñas da finca referida polo alegante suporía unha devaluación dos valores arquitectónicos orixinais deste núcleo tradicional 
mariñeiro, toda que vez que se inclúe nunha área xeográfica homoxénea e coherente, cunha morfoloxía do núcleo de poboación 
orixinal que dá coherencia tipolóxica ás súas edificacións, etc., polo que se debe ser o PEPRI o responsable de ordenar e protexer 
con máis especificación este núcleo tradicional baixo os parámetros xerais establecidos pola devandita lei.

2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que lles corresponden.
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ALEGACIÓN Nº: 616 Rexistro de entrada nº: 3226
Asinada por: ; FRANCISCO CARRIL CASTIÑEIRA

DATA: 16/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible incluír a totalidade da parcela como solo urbano, pois a parcela non cumpre cos requisitos 
esixidos no artigo 11 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación 
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).
Os terreos situados na parte traseira da finca, non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos 
e non están incluídos na malla urbana. 
Para garantir un desenrolo sostible, de calidade de vida e cohesión social en concordancia cos artigos 46 e 47 da L.O.U.G, o 
P.X.O.M. reserva superficies de solo clasificadas como urbanizables que completen a trama urbana garantindo a reservas de solo  
para a implantación dos sistemas xerais e para a obtención de dotacións urbanísticas.
Segundo o artigo 21 da L.O.U.G os propietarios dos terreos clasificados como urbanizables “...terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a aprobación do correspondente planeamento de desenvolvemento, de conformidade ao 
establecido nesta lei e no plan xeral de ordenación municipal,...”. 
Polo que parcela deberá manter a súa clasificación parte como Solo Urbano e parte como Solo Urbanizable Delimitado, tal e como 
se reflicte nos planos de ordenación.

ALEGACIÓN Nº: 617 Rexistro de entrada nº: 3227
Asinada por: ; JOSÉ SANTOS TAJES

DATA: 16/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela incluída no Solo Urbanizable Delimitado, pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo 
Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, 
do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 618 Rexistro de entrada nº: 3228
Asinada por: ; CELADINA CASTRO MOUZO

DATA: 16/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, a parcela incluída no núcleo rural, non pode incluírse no Solo Urbano Consolidado, pois a parcela non 
cumpre cos requisitos esixidos no artigo 11 da Lei 2/2010, do 25 de Marzo de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (a L.O.U.G).polo que a clasificación proposta no P.X.O.M., é a máis 
acaída para a súa parcela.

ALEGACIÓN Nº: 619 Rexistro de entrada nº: 3229
Asinada por: ; MARÍA FIGUEROA CANOSA

DATA: 16/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
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ALEGACIÓN Nº: 620 Rexistro de entrada nº: 3230
Asinada por: ; GUILLERMINA TAJES CARRIL

DATA: 16/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación o equipo redactor considera que:
1.�O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido APR-C3, non pode cambiar 
a súa clasificación pois a parcela non cumpre cos requisitos esixibles no artigo 12 da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro (a L.O.U.G.). 
O artigo 12.b. da L.O.U.G., inclúe na categoría de Solo Urbano Non Consolidado, “...en todo caso, os terreos nos que sexan 
necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución 
equitativa de beneficios e cargas ...” Nestes terreos, o planeamento prevé a apertura dunha vía que mellora a conexión da trama 
urbana, polo que se delimita a A.P.R.-C3 reflectida nos planos de ordenación.
2.�No que respecta ao aumento de edificabilidade, o límite de 0,85 definido no artigo 46.2 da L.O.U.G. é un límite máximo que fixa a 
lei que non se pode superar. A edificabilidade que se establece para as distintas áreas van en función de garantir un crecemento 
acorde á dinámicas evolutivas e  ao modelo de asentamento do distrito, neste caso, de Camelle. O modelo de asentamento 
analizase no Tomo II da Memoria Informativa do Plan.
O artigo 47.1. da L.O.U.G. establece que “o plan xeral deberá prever as reservas de solo necesarias para a implantación dos 
sistemas xerais ou conxunto de dotacións urbanísticas ó servicio predominante do conxunto da poboación, e tendo en conta a 
capacidade residencial máxima derivada do plan”. No punto sete do Tomo I da Memoria de ordenación xustifícanse as intensidades 
establecidas en cada tipo de solo para cada distrito.
Aínda que non se chegue ao límite solicitado polo alegante, auméntase a edificabilidade de 0,6 a 0,65, mellorando substancialmente 
as condición da parcela sinalada.

ALEGACIÓN Nº: 621 Rexistro de entrada nº: 3231
Asinada por: ; MARÍA ROSA RIVEIRO CAMPAÑA

DATA: 16/05/2009

Estimacion: Estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
O terreo clasificado como Solo Urbano Non Consolidado e incluído na área de planeamento remitido A.P.R- alegada pasa a ser 
incluída dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de 
Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

ALEGACIÓN Nº: 622 Rexistro de entrada nº: 3232
Asinada por: ; HIGINIA ALBORÉS ANIDO

DATA: 16/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano porque non se axustan ao definido no artigo 11 da 
Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.
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ALEGACIÓN Nº: 623 Rexistro de entrada nº: 3233
Asinada por: ; FRANCISCO ANTELO LEMA

DATA: 16/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a presente alegación, non poden incluírse a parcela dentro do solo urbano porque non se axustan ao definido no artigo 11 da 
Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
Os terreos non acadan a condición de solo urbano por non dispoñer de tódolos servicios esixidos e non estar incluídos nunha malla 
urbana, polo que debe manter a súa condición de Solo Rústico de Especial Protección.

ALEGACIÓN Nº: 624 Rexistro de entrada nº: 3234
Asinada por: ; XOAN BAUTISTA ALBORÉS TAJES

DATA: 16/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Dada a configuración parcelaria dos núcleos de camariñas e a necesidade duns patios de couzada cunha certa calidade, parece 
excesivo acadar os 30 metros de profundidade en planta baixa, polo tanto mantense a existente.
Ao respecto das bufardas, as que se contemplan na normativa son as de tipo tradicional de Galicia, afastada das rexeitables 
bufardas que se construirán nas últimas décadas. Polo tanto non se debe variar a regulación que se establece neste eido, e moito 
menos dar excesiva liberdade, porque se farían barbaridades que non encaixarían no entorno.
No que respecta ás ordenanzas, pensamos que son todo o claras e sintéticas que poden ser para regular todas as condicións 
necesarias para ordenar a edificación nos distintos tipos de solo e integralas axeitadamente no seu entorno.
No referente ás cubertas, se permiten as cubertas a un auga nas condicións xerais e nas tipolóxicas, sobre todo naqueles elementos 
tradicionais con tipoloxía destas características. As cubertas planas son desaconsellables en zonas como camariñas polas 
condicións de contorna, e porque normalmente sempre acarrean problemas constructivos e humidades nos desexadas.
O límite do Casco Histórico de Camariñas está axustado a aquelas zonas ou edificios que conforman o conxunto unitario da parte 
orixinaria de camariñas, e no seu caso poderán ser sometidos a axudas para a rehabilitación que non aconsellan reducir o seu 
ámbito por razóns obxectivas e polos beneficios futuros que elo pode comportar en todos os eidos.

ALEGACIÓN Nº: 625 Rexistro de entrada nº: 3263
Asinada por: ; SERGIO CAAMAÑO FERNÁNDEZ (2)

DATA: 18/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: XAVIÑA (Sta Maria)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación:
1.�O equipo redactor procede á corrección dos erros referentes ao titular da finca.
2. �No que respecta a clasificación, indicar que a parcela xa se atopa incluída dentro do núcleo rural, de acordo co artigo 13 da Lei 
9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, (a L.O.U.G). 
3. No que respecta ao uso dotacional non é posible variar a súa situación, pois o uso como local social nese lugar xa estaba 
consolidado antes da redacción do P.X.O.M.
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ALEGACIÓN Nº: 626 Rexistro de entrada nº: 3264
Asinada por: ; CLARA SUÁREZ CARRIL

DATA: 18/05/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: PONTE DO PORTO  (San Pedro)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estimada a súa alegación, a parcela  indicada pasa a ser clasificada dentro da categoría de Solo Urbano Consolidado, de acordo co 
exposto no artigo 11 e o 12.a da Lei 15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 
Eliminase a delimitación do Urbanizable Delimitado e o Urbano Non Consolidado próximos á parcela, polo que desaparecen ao vías 
de comunicación que os unían.

ALEGACIÓN Nº: 627 Rexistro de entrada nº: 3265
Asinada por: ; ESTHER BELLIDO TRULLENTE

DATA: 18/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o solo clasificado como solo Urbano Consolidado con ordenanza 3.b. non pode aumentar a edificabilidade 
permitida nesta ordenanza, pois a ordenanza aplícase para toda a área definida e non se poden facer excepcionalidades.

ALEGACIÓN Nº: 628 Rexistro de entrada nº: 3266
Asinada por: ; ENRIQUE PEÑA ALVAREZ

DATA: 18/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMELLE (Divino Espiritu Santo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Vista a súa alegación, o equipo redactor considera que:
1.�Non se pode diminuír o fronte mínimo de parcela na ordenanza 3.a. e 3.b. de 12 a 10 metros, pois ir a un fronte menor de 12 
metros, non garante unhas condicións mínimas de calidade na distribución dos inmobles.  
2.�No que respecta ao trazado viario, dende o P.X.O.M. o aumento da sección viaria repártese equitativamente entre ambas bandas 
respectando na maior medida posible as edificacións existentes. Neste caso, a desviación que se produce cara a súa parcela é 
porque cara o outro lado está o Centro Sociocultural A Estivada, espacio incluído no Sistema Local de Equipamentos e dotacións de 
Camariñas.
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ALEGACIÓN Nº: 629 Rexistro de entrada nº: 3287
Asinada por: ; COMITÉ DE DEFENSA DAS RÍAS ALTAS

DATA: 19/05/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Ao respecto das consideracións contempladas na alegación, (nalgúns casos moi xenéricas e noutros máis concretas, pero que en 
moitos casos escapan das decisións do P.X.O.M.), compre sinalar que o presente P.X.O.M está sometido a ríxidas condicións de 
control ambiental polo procedemento da Avaliación Ambiental Estratéxica da Lei Estatal 9/2006 e polas ríxidas condicións de 
aprobación do Planeamento Xeral Municipal dende a aprobación da Lei 9/2002, sobre todo dende a súa aplicación moito máis 
estricta no último lustro. Polo tanto, todo o plan se está controlando moi polo miúdo ao respecto do cumprimento de toda a 
lexislación sectorial (e sobre todo a de incidencia ambiental). Sinalar que ademais debe aplicarse o establecido nos Plans ou 
Proxectos sectoriais que se citan (como o de plantas de acuicultura) que son de obrigado cumprimento mentres non se modifiquen 
ou derroguen eses plans sectoriais.
Complementariamente nestas leis se limita tamén a posibilidade de expansión do Plan, pero que en calquera caso debe ofrecer un 
marxe de elección razoable, pois senón induciría a unha elevación de prezos, e incluso a unha despoboación do concello por unha 
excesiva rixidez do mercado inmobiliario por excesiva restricción do plan. 
Polo tanto hai que compatibilizar a protección de todo o que mereza ser protexido (e a lexislación é moi estricta a este respecto), 
como a posible expansión necesaria nun horizonte razoable(hai que ter en conta que as normas viventes son de 1981, fai 28 anos) e 
pensamos que o PXOM de Camariñas cumpre perfectamente esta ambivalencia necesaria para que o concello poida sobrevivir 
neste momento de crise, aguantando situacións extremas de excesivo proteccionismo ou de excesivo desenvolvemento e 
urbanización masiva, polo tanto o plan mantense nunha posición de equilibrio necesaria entre ambas posturas, limitada moi 
fortemente pola lexislación aplicada, e sobre todo pola interpretación restrictiva neste intre.

ALEGACIÓN Nº: 630 Rexistro de entrada nº: 3601
Asinada por: ; MARÍA DOLORES PUENTE CANOSA

DATA: 04/06/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dª Mª Dolores Puente Canosa, con DNI nº 32306339-X, con enderezo na rúa con enderezo na rúa Xeneral Pardiñas nº 17, 4ºK, 
15701, Santiago de Compostela (A Coruña) en representación propia alega que:

1.- A finca identificada pola alegante, situada na rúa Areal nº 17, aparece incluída no Catálogo do PXOM de Camariñas na ficha 
A_093, circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor considera apropiado rebaixar o grao de protección da vivenda identificada coa clave A_093 no Catálogo do 
PXOM, polo que a partir de agora figurará no documento definitivo con grao de protección AMBIENTAL, mais considera 
desapropiado excluíla do devandito documento por canto, máis alá dos materiais cos que foron levantadas e de pequenos 
desperfectos puntuais, se adscribe claramente a unha tipoloxía tradicional recoñecible e propia da vila mariñeira de Camariñas en 
aplicación do art. 75.2 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, coas 
modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de decembro.
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ALEGACIÓN Nº: 631 Rexistro de entrada nº: 3602
Asinada por: ; FERNANDO ALVAREZ-PARDIÑAS ROMERO

DATA: 04/06/2009

Estimacion: Parcialmente estimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Dº Fernando Álvarez-Pardiñas Romero, con DNI nº 33024023-W, con enderezo na rúa Xeneral Pardiñas nº 17, 4ºK, 15701, Santiago 
de Compostela (A Coruña) en representación propia alega que:

1.- A finca identificada polo alegante sobre o plano que adxunta, que se corresponde coa vivenda catalogada na ficha A_108 do 
PXOM, aparece incluída no Catálogo do PXOM de Camariñas, circunstancia coa que manifesta desconformidade.

Resposta:
1.- O equipo redactor reconsiderou o grao de protección da edificación á que se refire o alegante, fixando agora para ela un nivel 
ESTRUTURAL, en lugar do INTEGRAL inicial, mais non a súa exclusión do Catálogo na medida na que presenta unha tipoloxía 
orixinal que atesoura valores propios e orixinais merecentes de ser conservados en aplicación do art. 75.1 da Lei 9/2002 do 30 de 
decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, coas modificación derivadas da Lei 15/2004 do 29 de 
decembro.

2.- A inclusión desta finca neste ámbito non só supón a asunción das obrigas que o futuro PEPRI estableza, senón tamén dos 
dereitos (subvencións, axudas, asesoramento técnico, etc...) que legalmente lles corresponden.

ALEGACIÓN Nº: 632 Rexistro de entrada nº: 3603
Asinada por: ; FERNANDO ALVAREZ-PARDIÑAS ROMERO

DATA: 04/06/2009

Estimacion: Desestimada

Parroquia: CAMARIÑAS (San Xurxo)

Solicítase:
Ver orixinal da alegación

Resposta:
Estudiada a súa alegación, non é posible a súa aceptación. Pois a parcela non cumpre cos requisitos  esixidos no artigo 14 da Lei 
15/2004, do 29 de Decembro  de modificación da Lei 9/2002, do 30 de Decembro, (a L.O.U.G.).
O terreo, pola situación como límite do solo urbano marcado polas condicións topográficas, nun val apto para a explotación agraria, 
xustifican a súa clasificación como Solo Rústico de Especial Protección. O artigo 14.1. da L.O.U.G. indica que “constituirán o solo 
urbanizable os terreos que non teñan a condición de solo urbano, de núcleo rural, nin rústico e que poidan ser obxecto de 
transformación urbanística nos termos establecidos nesta lei”, a parcela ao estar clasificada como Solo Rústico non entra dentro de 
ningún destes supostos. 
Ademais, a oferta total de solo plantexada no P.X.O.M. tanto nos diversos núcleos do Concello como nos distintos solos urbanizables 
(delimitadas noutras áreas máis acaídas), acada xa uns valores importantes en relación a poboación tanto existente como prevista a 
curto e medio prazo, polo que é inviable a creación nesta área dun Solo Urbanizable Delimitado Residencial.
A parcela tampouco pode ser clasificada como Solo urbano Non Consolidado, porque non se axustan ao definido no artigo 11 e 12.b 
da L.O.U.G.
Do exposto, a clasificación como Solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria, é a solución máis acaída para a súa parcela, na 
que se permiten os usos recollidos no artigo 37 da L.O.U.G.
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ANEXO II: Modificacións nas alegacións derivadas da Orde da 
CMATI do 25 de setembro de 2012. 
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As modificacións que houbo que realizar na ordenación do PXOM derivadas da adaptación do 
documentos do PXOM as esixencias da Orde da CMATI do 25 de setembro de 2012, teñen 
introducido cambios que varían a reposta que se contén no anexo anterior para as alegacións 
concretas que se recollen no seguinte listado: 

 

Nº REXISTRO NOME 
1665 JORGE  LOPEZ  ESPASANDIN 
1772 JOSE  MOUZO  TAJES 
1899 PURIFICACION  MOUZO  CARRACEDO 
2011 CARMEN  MARTINEZ  CARRIL 
2020 ROBERTO  PARGA  DIOS 
2055 INOCENCIO CASTIÑEIRA ROMAR 
2057 CARMEN PEREIRA CASTRO 
2115 EZEQUIEL  LEMA  VIEITES 
2117 MERCEDES  LEMA  VIEITES 
2118 PEDRO  ANTELO  LEMA 
2122 JOSÉ TAJES BAÑA 
2165 JOSÉ LUIS REY ALVAREZ 
2167 MARÍA TERESA CARRIL CASTIÑEIRA 
2173 JOSE RAMON  CANOSA  SONEIRA 
2195 JOSE RAMON  CANOSA  SONEIRA 
2204 ARMINDO  CANOSA  LEMA 
2205 JOSE  TAJES  MOUZO 
2212 HIGINIA  ALBORES  ANIDO 
2273 DOMITILA  BERMUDEZ  MOUZO 
2275 SANDRA  ALBORES  PARDIÑAS 
2277 MANUEL  GARCIA  DOMINGUEZ 
2284 MARIA CARMEN  TAJES  CANOSA 
2328 MARIA PALOMA  CAMPAÑA  LISTA 
2331 ABELARDO  RODRIGUEZ  SONEIRA 
2362 CARMEN  ALLO  TAJES 
2363 MARIA CARMEN  LEMA  MENDEZ 
2364 MARIA CARMEN  LEMA  MENDEZ 
2374 JUAN JOSE  DIOS  CANOSA 
2396 MARIA  PEREZ  ALVAREZ 
2397 ALFREDO JOSE  BERMUDEZ  BARREIRO 
2399 MANUEL  BERMUDEZ  ROJO 
2403 GABRIEL  REY  SAMBADE 
2413 JOSE  REY  OLVEIRA 
2495 Mª CARMEN  LOPEZ  BERMUDEZ 
2500 MARIA DOLORES  VIGO  LOPEZ 
2505 MARINA  ANTELO  LEMA 
2558 JOSE  BERMUDEZ  VALIÑA 
2591 LUIS  AZURMENDI  VILLAR 
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Nº REXISTRO NOME 
2607 CARMEN BLANCO CANOSA 
2646 DOLORES  ALLO  BERMUDEZ 
2653 JESUS  FORJAN  SILVA 
2657 JESUS  FORJAN  SILVA 
2707 AVELINO  CANOSA  ARJOMIL 
2713 CARMEN  ROMAR  MARTINEZ 
2714 DIGNA  ROMAR  MOUZO 
2717 JOSE  VAZQUEZ  CANOSA 
2727 MANUEL  VIGO  CANOSA 
2755 MARÍA ISABEL MOLEZÚN GOICOA 
2758 MANUEL  LORENZO  SOTO 
2794 JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
2801 DOLORES  ALVAREZ  CARRIL 
2805 FE  FERNANDEZ  MUNGUIA 
2806 FE  FERNANDEZ  MUNGUIA 
2809 SOLEDAD MARTÍNEZ REY 
2832 JUAN CARLOS ALVAREZ LEMA 
2837 FRANCISCO TAJES SÁNCHEZ 
2843 ALEJANDRO PEREIRA CASTRO 
2844 ALFONSO PEREIRA CASTRO 
2848 JOSÉ SUÁREZ CANOSA 
2851 EDUARDO  BAÑA  MARCOTE 
2852 MARIA  ROMAR  TAJES 
2853 PEDRO MOUZO CARRIL 
2857 EULOGIO FERREIRO TORREIRA 
2863 IDILIA CASTIÑEIRA ALONSO 
2897 MANUEL  VIGO  MARTINEZ 
2902 ENRIQUE CANOSA LEMA 
2905 AMELIA ALVAREZ RODRÍGUEZ 
2907 MANUEL  ROMAR  MARTINEZ 
2922 VICENTE AGUIAR ANTELO 
2929 DOLORES SONEIRA ROMAR 
2930 DOLORES SONEIRA ROMAR 
2931 ANTONIO OSCAR VIGO BARCIA 
2935 MANUELA L. CANOSA ROMAR 
2937 MARÍA SARA MOUZO CIBRÁN 
2938 MARÍA ISABEL MÉNDEZ CASTIÑEIRA 
2939 MARÍA ISABEL MÉNDEZ CASTIÑEIRA 
2952 REINALDO TAJES BLANCO 
2965 MARÍA PILAR INSUA MÉNDEZ 
2966 FÉLIX GARCÍA INSUA 
2974 ARTURO  RODRIGUEZ  CASTRO 
2977 DOLORES MOUZO MIRANDA 
2979 MARIA LUISA  MOUZO  CARRIL 
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Nº REXISTRO NOME 
2981 JESÚS LEMA SUÁREZ 
2982 JOSE  SUAREZ  CANOSA 
2985 FRANCISCO SÁNCHEZ MOUZO 
2988 MARIA LOURDES  ALONSO  CANOSA 
2997 JUAN JOSÉ GARCÍA SONEIRA 
3001 MARÍA ROSARIO VIGO LÓPEZ 
3002 JOSÉ MOUZO TAJES 
3004 JOSE  VAZQUEZ  CANOSA 
3005 JOSEFA  LOPEZ  MARTINEZ 
3008 JOSE  MARTINEZ  SUAREZ 
3018 MANUEL BLANCO BERMÚDEZ 
3024 FELISA  CANOSA  ROMERO 
3025 MARI LUZ  VIGO  TAJES 
3028 MANUEL RODRÍGUEZ SONEIRA 
3041 ANA BLANCO BERMÚDEZ 
3042 ANA BLANCO BERMÚDEZ 
3046 MARIA ANGELES  REY  ALVAREZ 
3059 CELESTINA CASTIÑEIRA BLANCO 
3060 AMPARO  VAZQUEZ  PEREZ 
3061 ANA MARIA  MENDEZ  BLANCO 
3068 LUIS MIGUEL  SUAREZ  PEREZ 
3081 MARIA DEL CARME  FUENTES  CARRIL 
3088 AURORA  SONEIRA  LOPEZ 
3089 CARMEN  CANOSA  LEMA 
3101 REMEDIOS  MOUZO  FUENTES 
3113 MARIA DOLORES  ROMAR  MARTINEZ 
3115 RAFAEL PASANTES ESPASANDÍN 
3117 MARÍA JESÚS MARTÍNEZ ROMAR 
3118 ROSA MARTÍNEZ ROMAR 
3121 LUCÍA RODRÍGUEZ CASTRO 
3125 MARÍA JESÚS BARRIENTOS CANOSA 
3128 DOLORES  RODRIGUEZ  MIRANDA 
3133 MARIA RAIMUNDA  VIGO  MARTINEZ 
3135 LUIS ESTEIRO MARTÍNEZ 
3138 MARIA  RODRIGUEZ  MIRANDA 
3152 MARIA SOFIA  MARTINEZ  MOUZO 
3153 MARIA SOFIA  MARTINEZ  MOUZO 
3182 JESÚS QUINTÁNS FERNÁNDEZ 
3183 AMALIA A. VIGO REGO 
3193 Mª JESÚS CERDEIRAS JAUREGUIZAR 
3194 Mª JESÚS CERDEIRAS JAUREGUIZAR 
3199 Mª JESÚS CERDEIRAS JAUREGUIZAR 
3220 JOSÉ MARTÍNEZ MOUZO 
3226 FRANCISCO CARRIL CASTIÑEIRA 
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Nº REXISTRO NOME 
3230 GUILLERMINA TAJES CARRIL 
3232 HIGINIA ALBORÉS ANIDO 
3265 ESTHER BELLIDO TRULLENTE 
3266 ENRIQUE PEÑA ALVAREZ 
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