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ESCRITO DE ACLARACIÓN Ó INFORME EMITIDO POLA 

SECRETARÍA XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO 

CON CARÁCTER PREVIO Á APROBACIÓN INICIAL 

 

Con data de 9 de decembro de 2009, foi emitido informe con carácter previo á aprobación 

inicial do Plan Xeral do Concello de Mesía. En dito informe indicábanse unha serie de 

observacións, que se asumen na súa maior parte, a excepción dalgunhas das que compre 

facer certas matizacións. 

 

II.1: CUESTIÓNS DE CARÁCTER XERAL 

 

No sector S-03 existe unha empresa instalada a día de hoxe, que se corresponde cunha 

carpintería de madeira, que non é unha nova implantación industrial, senón que a súa orixe 

e totalmente artesá, no senso de que os seus propietarios son veciños e naturais de Mesía, 

e os seus antepasados tamén, creadores do edificio-fogar familiar (século XIX) anexo á 

importante industria que é unha ampliación sucesiva da doméstica. 

 

Carpintería García, S. L. E M.C. Mesía, S. L. é unha única empresa de carpintería de 

madeira integrada por unha unión familiar, sendo unha das industrias máis importante do 

concello, tanto en número de empregados como en volume de facturación, segundo 

certificado de datos económicos realizado por Fair Value Auditores, S. L. con data de 1 de 

febreiro de 2010, no que se especifica: 

- importe neto da cifra de negocio (ingresos) conxunto: 11.314.433 €. 

- número medio de postos de traballo fixos: 69,25 

- número medio de postos de traballo eventuais: 17,92 

- número aproximado de postos de traballo indirectos: 100 

sendo case tódolos empregados fixos veciños do lugar de O Campo, e case toda o equipo 

está integrado por veciños de Mesía. 

 

O sector S-03 dispón, a día de hoxe, dos servizos urbanísticos, excepto rede de sumidoiros. 

Por elo, prevese a necesaria execución dun sistema de depuración de verquidos con cargo 

ó desenvolvemento do ámbito, previa autorización de Augas de Galicia. 
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Partindo dos anteriores ratos e da vontade municipal de manter dita industria, o presente 

PXOM recolle a filosofía da LOUPMRG, expresada na súa Exposición de motivos inicial: 

 

- Segundo o primeiro parágrafo do apartado I, di que a finalidade esencial da mesma é 

mellorar substancialmente a calidade da ordenación urbanística en orde a favorecer o 

desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio, no senso de “contribuír a elevar a 

calidade de vida e a cohesión social da poboación”. 

- Dito principio recóllese de xeito máis específico no apartado III ó dicir que: “outro dos 

principios obxectivos perseguidos pola vixente lei é mellorar a calidade de vida e a 

cohesión social da poboación asentada no territorio, a través da mellora da calidade do 

planeamento urbanístico”. Igualmente, concrétase que “a posibilidade de expansión dos 

establecementos legalmente establecidos en solo rústico, sen prexuízo de que novos 

establecementos industriais e terciarios se localicen en solos urbanizados axeitados 

para estes usos”. 

 

Por outro lado, procede modificar o uso previsto para o sector S-04, situado nas 

inmediacións do núcleo rural de As Painceiras, que será predominantemente terciario, 

debido á súa localización. Prevese un uso industrial residual, co obxectivo de rehabilitar, e 

non demoler, as instalacións existentes, por considerar a súa destrución un sobrecuste, 

excesivo en comparación cos efectos positivos a nivel socio-económico para o núcleo rural 

que pode ter a revitalización das instalacións sinaladas, engadidas ó uso terciario previsto 

no PXOM. 

 

II.2: CLASIFICACIÓN DO SOLO 

 

Non existe normativa urbanística de aplicación na que se estableza a prohibición de que 

coincidan o límite da delimitación do solo urbano coa delimitación dun núcleo rural, toda vez 

que a superficie de solo urbano deriva directamente da existente nas Normas Subsidiarias 

vixentes, mentres que a delimitación do núcleo rural de Castro deriva das características 

rurais das edificacións existentes, cumprindo en todo momento co establecido na 

LOUPMRG para a delimitación dos núcleos rurais. 

 

II.2.1: CLASIFICACIÓN DE SOLO URBANO 
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A clasificación do solo urbano deriva directamente da definición da malla urbana e dos 

servicios urbanísticos existentes. A definición e análise da malla urbana atópase recollida no 

apartado 2.7.1. da memoria do Plan Xeral, considerando tamén a existencia dos servicios 

urbanísticos municipais definidos no apartado 2.13.2. e nos planos correspondentes. 

 

Non obstante, ó respecto das distintas observacións realizadas no informe compre indicar 

que o solo urbano atópase totalmente integrado na malla urbana, incluíndo equipamentos 

directamente vinculados ó seu funcionamento (CPI Xanceda); ademais, a delimitación do 

solo urbano do presente PXOM non supón ningún aumento con respecto ó delimitado nas 

Normas Subsidiarias vixentes, cos servizos urbanísticos propostos no seu momento, e 

existentes a día de hoxe, motivos polos cales procede manter a súa actual delimitación. 

 

Por outro lado, procede revisar os planos de servizos urbanísticos dos terreos clasificados 

como solo urbano situados ó leste do camiño que vai da Igrexa cara ó núcleo das Pereiras. 

II.2.2: CLASIFICACIÓN DE SOLO DE NÚCLEO RURAL 

 

• Procede modificar a delimitación da área de expansión dos núcleos rurais de Vilar, 

Alfonsín e Alvite, na parroquia de Mesía, Vilar, na parroquia de Cabrui, O Rañedo-Lanzá, 

na parroquia de Lanzá, e A Igrexa-O Pedrouzo, na parroquia de Visantoña, eliminando as 

zonas que deban estar clasificadas como solo rústico de protección forestal. Así mesmo, 

procede modificar a delimitación da área de expansión dos núcleos rurais de Mata, 

Chamuín e Ordoño, na parroquia de Xanceda, eliminando as zonas que deban estar 

clasificadas como solo rústico de protección agropecuaria. 

 

En referencia ó núcleo de O Pico, na parroquia de Cumbraos, compre dicir que a área de 

expansión non invade terreos que deban ter protección forestal, dado que, á vista da 

imaxe aérea dispoñible, compróbase que existe masa arbórea só nunha pequena parte 

dalgunhas das parcelas incluídas na delimitación. Por esta razón, procede manter a 

delimitación establecida. 

 

Con respecto ó núcleo de Seble, na parroquia de Visantoña, compre dicir que claramente 

a vía que percorre o lado oeste no núcleo establece un límite perfectamente definido. A 

existencia de masa arbórea na franxa leste desta vía débese ó proceso de concentración 

parcelaria, que modificou trazados de vías, establecendo novas parcelacións, mentres 
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que as árbores seguen na ubicación orixinaria. Polo tanto, procede manter a delimitación 

establecida. 

 

No que respecta ó núcleo de O Cruceiro, na parroquia de Mesía, parece clara a súa 

relación cos núcleos de A Torre e Vilar, situados os tres a distancias menores de 200 

metros entre eles, formando case unha agrupación con clara vocación de conxunto. Polo 

tanto, non parece adecuado deixar no medio dos tres núcleos terreos protexidos, sen 

posibilidade de edificación futura, cando cumpren as características establecidas na 

LOUPMRG para entrar na área de expansión dos seus respectivos núcleos tradicionais. 

Por este motivo, procede manter a delimitación establecida. 

 

Seguindo o mesmo razoamento, considérase que o núcleo de Alfonsín ten unha clara 

vocación de unión có núcleo de O Campo, polo que procede manter a delimitación 

establecida. 

 

No caso do núcleo de O Curro, o proceso de concentración parcelaria deixou a este 

núcleo tradicional cunha soa vía de acceso, sen continuidade, polo que a única 

posibilidade de crecemento que ten é mediante a área de expansión delimitada, 

establecendo o seu límite na pista de concentración existente. Por este motivo, procede 

manter a delimitación proposta. 

 

• Procede revisar a delimitación das áreas de expansión dos núcleos de Os Carballás-A 

Cabra, na parroquia de Cumbraos, e A Carballeira, na parroquia de Castro, de xeito que 

ditas áreas de expansión non queden desligadas dos seus respectivos núcleos 

tradicionais por estradas de titularidade supramunicipal. 

 

• Nas áreas de expansión dos núcleos de Fontorto, na parroquia de Boado, A Carballeira, 

na parroquia de Castro, e Granxa Arosa, na parroquia de Xanceda, inclúense vivendas 

tradicionais vinculadas a explotacións agrícolas, deixando fóra as naves industriais, polo 

que non procede modificar a delimitación proposta. 

 

• A tradicionalidade dos núcleos rurais ven definida pola idade das vivendas e polas súas 

características construtivas. Tendo en conta o anterior, compre dicir que os núcleos de 

Mesón de Varela, na parroquia de Cumbraos, As Painceiras, na parroquia de Visantoña, 
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e A Casanova, na parroquia de Cabrui, cumpren coas características para que, ó menos, 

dúas das vivendas que os forman sexan consideradas como vivendas tradicionais, tal e 

como se amosa nas seguintes imaxes e, polo tanto, segundo a LOUPMRG, conformen os 

núcleos tradicionais sinalados. 

 

Núcleo tradicional de Mesón de Varela 
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Plano 07.12a: vivenda tradicional realizada hai 70 anos, segundo datos dos seus ocupantes, 

localizada ó marxe leste da estrada N-634, de planta baixa e primeira, con cuberta de tella a dúas 

augas, e estrutura de muros de carga de pedra revestida con morteiro e pintada, cun estado de 

conservación moi bo, a pesares dos engadidos realizados posteriormente. Obsérvase, no lateral 

esquerdo da vivenda, un antigo forno de planta semicircular. O estreitamento da estrada na fronte da 

vivenda indica a anterioridade da existencia da vivenda con respecto á execución da estrada. 

 

 
Plano 07.12a: vivenda tradicional realizada hai 65 anos, segundo datos dos seus ocupantes, 

localizada ó marxe oeste da estrada N-634, de planta baixa, con cuberta de tella a dúas augas, e 

estrutura de muros de carga de cachotaría de pedra vista, cun estado de conservación relativamente 

bo, a pesares dos engadidos realizados posteriormente. 
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Plano 07.12b: vivenda tradicional realizada hai 50 anos, segundo datos dos veciños, localizada ó 

marxe oeste da estrada N-634, de planta baixa e primeira, con cuberta de tella a dúas augas, e 

estrutura de muros de carga de pedra revestida con morteiro e pintada, cun estado de conservación 

deficiente. O estreitamento da estrada na fronte da vivenda indica a anterioridade da existencia da 

vivenda con respecto á execución da estrada. 

 
Plano 07.12b: vivenda tradicional realizada hai 92 anos, segundo datos dos seus ocupantes, 

localizada ó marxe leste da estrada N-634, de planta baixa, con cuberta de tella a dúas augas, e 
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estrutura de muros de carga de cachotaría de pedra vista, cun estado de conservación relativamente 

bo. Acaroado á vivenda existe un alpendre, igualmente tradicional. 

 

Núcleo tradicional de As Painceiras 

 
Plano 11.10: vivenda tradicional localizada ó marxe leste da estrada AC-223, de planta baixa, 

primeira e aproveitamento baixocuberta, con cuberta de tella a dúas augas, e estrutura de muros de 

carga de pedra revestida e pintada, cun estado de conservación relativamente bo, a pesares dos 

engadidos posteriores. 
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Plano 11.10: conxunto de dúas vivendas tradicionais acaroadas localizado ó marxe leste da estrada 

AC-223, de planta baixa e primeira, con cuberta de tella a dúas augas, e estrutura de muros de carga 

de pedra revestida e pintada, cun estado de conservación relativamente bo. Acaroado á unha das 

vivendas existe un alpendre, igualmente tradicional. 
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Plano 11.10: vivenda tradicional localizada ó marxe leste da estrada AC-223, de planta baixa e 

primeira, engadida posteriormente, con cuberta de tella a dúas augas, e estrutura de muros de carga 

de pedra revestida e pintada, cun estado de conservación bo. En tempos pasados, na planta baixa 

deste edificio estaba a antiga escola do lugar de As Painceiras. 

 

 
Plano 11.10: vivenda tradicional realizada hai 80 anos, segundo datos dos seus ocupantes, localizada 

ó marxe leste da estrada AC-223, de planta baixa e aproveitamento baixocuberta, con cuberta de 
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tella a dúas augas, e estrutura de muros de carga de cachotaría de pedra vista, cun estado de 

conservación bo. Antigamente era unha vivenda, aínda que na actualidade desenvólvese unha 

actividade comercial no seu interior. 

 

Núcleo tradicional de A Casanova 

 

 
Plano 05.05: vivenda tradicional realizada hai 233 anos, segundo datos dos seus ocupantes, con 

cuberta de tella a dúas augas, e estrutura de muros de carga de cachotaría de pedra vista, cun 
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estado de conservación relativamente bo. Acaroado á vivenda existen varios alpendres, igualmente 

tradicionais, así coma un hórreo e máis alpendres exentos, formando un conxunto coa vivenda 

veciña, coas mesmas características construtivas e de similar antigüidade. 

 

 
Plano 05.05: vivenda tradicional realizada hai 233 anos, segundo datos dos seus ocupantes, con 

cuberta de tella a dúas augas, e estrutura de muros de carga de cachotaría de pedra vista, cun 

estado de conservación relativamente bo. Acaroado á vivenda existen varios alpendres, igualmente 

tradicionais, formando un conxunto coa vivenda veciña, coas mesmas características construtivas e 

de similar antigüidade. 

 

• Procede revisar a delimitación do núcleo de Vila, na parroquia de Castro, ata acadar unha 

consolidación edificatoria superior ó 50%. 

 

• Procede revisar a delimitación dos núcleos de O Cruceiro, na parroquia de Cabrui, e 

Fondo de Aldea, na parroquia de Mesía, ata cumprir a distancia máxima de 50 metros 

establecida pola LOUPMRG para a inclusión de parcelas e edificacións na delimitación 

dos respectivos núcleos tradicionais. 

 

• Procede revisar a delimitación da área de expansión do núcleo de Vilardevesa-A 

Gándara, na parroquia de Cabrui, ata cumprir a distancia máxima de 200 metros dende a 
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delimitación do núcleo tradicional, establecida pola LOUPMRG para a inclusión de 

parcelas e edificacións na delimitación da área de expansión de núcleo rural. 

 

II.3: DOCUMENTACIÓN 

 

Procede corrixir a colocación das fichas dos núcleos rurais de O Empalme (08.02), e O 

Empalme de Lanzá (08.03), ámbolos dous núcleos sitos na parroquia de Lanzá. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesía, 18 de febreiro de 2010 

Isidro López Yáñez 

 

 

 

Arquitecto redactor do PXOM 




