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1.- MEMORIA 

 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

O presente documento, formulado polo Excmo. Concello de Mesía, desenvolve 

aqueles aspectos que configuran o DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL da 

Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Mesía (en adiante, 

PXOM), para a súa adaptación á Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, 

en conformidade coas disposicións contidas nos artigos 85.1 e 93.4 da redacción 

vixente da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do 

medio rural de Galicia (en adiante, LOUPMRG). 

 

 

1.2.- ANTECEDENTES 

 

O concello de Mesía conta para a súa ordenación urbanística con Plan Xeral de 

Ordenación Municipal, aprobado definitivamente con data do 26 de decembro de 

2012, e publicado no Boletín Oficial da provincia da Coruña o 17 de xaneiro de 2013. 

 

Asumidas pola Xunta de Galicia as competencias en materia de estradas, a partires 

do Decreto 156/1982, do 15 de decembro, desenvolveuse a Lei 4/1994, do 14 de 

setembro, de estradas de Galicia, vixente no momento de tramitación do PXOM. Os 

criterios legais que se incorporaron ó PXOM a partir do indicado na citada lei foron os 

seguintes: 

 

- Constitúen a zona de dominio público os terreos adquiridos por título lexítimo pola 

administración titular da estrada, para a construción da mesma, e dos seus 

elementos funcionais. 

 

- A zona de servidume das estradas consiste en dúas franxas de terreo a ambos 

lados das mesmas, delimitadas interiormente pola zona de dominio público, e 

exteriormente por dúas liñas paralelas ó devandito limiar, a unha distancia de 17 

metros en autoestradas, autovías, corredores e vías rápidas, e de 2 metros no 

resto das estradas, medidas dende o límite exterior da zona de dominio público. 

 

- A zona de afección consiste en dúas franxas de terreo a ambos lados da estrada, 

delimitadas interiormente pola zona de servidume, e exteriormente por dúas liñas 

paralelas á aresta da explanación, a unha distancia de 100 metros en 

autoestradas, autovías, corredores e vías rápidas, e de 30 metros no resto das 

estradas, medidas dende as citadas arestas. 

 

- A liña límite de edificación sitúase ás distancias indicadas a continuación, medidas 

horizontalmente a partires da aresta exterior da explanación correspondente ás 

calzadas e ós seus elementos funcionais, e perpendicularmente ó eixo da 

calzada: 

 
- Autoestradas, autovías, corredores, vías rápidas e variantes de poboación: 

30m. 

- Estradas da rede primaria básica non incluídas nas categorías anteriores: 

12m. 

- Estradas da rede primaria complementaria: 9,5m. 
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- Resto das estradas: 7m. 

 

A citada lei 4/1994, de estradas de Galicia, foi substituída por unha nova Lei de 

estradas de Galicia (lei 8/2013, do 28 de xuño), que entrou en vigor o 13 de outubro 

de 2013. A nova normativa modifica sensiblemente os conceptos e distancias 

indicados nos parágrafos anteriores, que condicionan a ordenación da edificación 

nas zonas lindeiras coas estradas autonómicas e provinciais; e ademais, permite o 

recoñecemento de determinados núcleos rurais como treitos urbanos, sempre que o 

documento de planeamento fora tramitado ó abeiro da lei 8/2013. 

 

A pesares da recente entrada en vigor do planeamento, plantéxase a necesidade da 

elaboración dunha Modificación Puntual do mesmo, que permita a súa adaptación á 

Lei 8/2013, de estradas de Galicia, no que se refire á clasificación do solo rústico, en 

función da nova liña límite de edificación; e tamén, ó recoñecemento dos núcleos 

rurais como treitos urbanos a partires da asunción das novas liñas de edificación e 

peche, e demais limitación que para tal fin establece o organismo titular das estradas 

da comunidade autónoma. 

 

 
 

1.3.- OBXECTIVO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

A presente Modificación Puntual ten por obxecto adecuar a documentación que 

integra o PXOM de Mesía ás consideracións contidas na Lei 8/2013, do 28 de xuño 

de estradas de Galicia. Con dita modificación, preténdese adaptar o PXOM á 

lexislación vixente a día de hoxe en materia de estradas, e o recoñecemento dos 

núcleos rurais lindeiros con estradas supramunicipais como treitos urbanos, ós 

efectos das autorizacións reguladas na citada lei. 

 

De acordo coa redacción actual do artigo 94 da LOUPMRG, calquera modificación do 

planeamento urbanístico deberá fundamentarse en razóns de interese público 

debidamente xustificadas. A conveniencia da presente Modificación Puntual reside 

na obrigatoriedade dunha correcta aplicación da propia lexislación sectorial 

autonómica, sen máis obxectivo que ese, dado que non se plantexan incrementos 

nas intensidades dos usos, nin reclasificación do solo rústico en urbano ou núcleo 

rural, tal e como se establece nos artigos 94 e 95 da LOUPMRG. 

 

A este respecto compre indicar que as modificacións na delimitación nas distintas 

categorías de solo xorden como consecuencia do axuste ás novas distancias das 

edificacións con respecto ás estradas supramunicipais establecidas na Lei 8/2013, 

polo que as diferenzas nas superficies son mínimas. Os efectos nas distintas 

clasificacións quedan reflectidas no punto 1.5 da presente memoria. 

 

Polo demais, as modificacións de calquera dos elementos dos plans, proxectos, 

normas e ordenanzas suxeitaranse ás disposicións enunciadas para a tramitación e 

aprobación do planeamento xeral. 

 

 

1.4.- INTERESE PÚBLICO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

O interese público da redacción e aprobación da Modificación Puntual radica na 

necesidade de axustar o PXOM de Mesía á normativa sectorial aprobada con 

posterioridade á súa entrada en vigor. A importancia na entidade das modificacións 
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introducidas pola Lei 8/2013 con respecto á lei anterior fai necesaria a adecuación, 

tanto da cartografía como da memoria e a normativa do PXOM, ás novas condicións 

establecidas na lei. 

 

 

 

1.5.- EFECTOS DA MODIFICACIÓN SOBRE O PXOM 

 

A Modificación Puntual do PXOM trae como consecuencia os seguintes efectos 

urbanísticos: 

 

- O solo rústico de especial protección de infraestruturas vixente, vinculado ás 

estradas autonómicas e provinciais, faise coincidir coa liña límite de edificación, 

definida no apartado 1.2 da presente memoria. A modificación da liña límite de 

edificación na Lei 8/2013, que pasa a situarse a 15m dende a aresta exterior da 

calzada para todo tipo de estradas convencionais, supón a variación da banda de 

solo rústico de especial protección de infraestruturas. Esta modificación supón 

unha ampliación non significativa da superficie de solo destinada á protección das 

infraestruturas, e unha correlativa diminución do solo destinado a protección 

agropecuaria e forestal. Non supón variacións das restantes categorías de solo 

rústico, xa que o solo rústico de especial protección de infraestruturas non é 

excluínte das categorías de solo rústico de especial protección de augas ou de 

espazos naturais, senón que se superpón a elas.  

 

- A ampliación do solo rústico de especial protección de infraestruturas vinculado ás 

estradas autonómicas e provinciais tamén supón unha lixeira diminución do solo 

urbanizable, posto que a LOUPMRG indica a prevaleza do primeiro sobre o 

segundo. 

 

- A adaptación do PXOM á Lei 8/2013 non supón ningunha variación (nin aumento 

nin diminución) da clasificación do solo urbano ou de núcleo rural, que se 

manteñen invariables, en base ós criterios definidos tanto na lexislación 

urbanística vixente, como no PXOM. 

 

- A adaptación do PXOM á Lei 8/2013 e ós criterios que dela se derivan supón 

modificacións nas aliñacións dos núcleos rurais polos que discorren estradas 

autonómicas e provinciais, en base ás especificacións indicadas polos órganos 

competentes, e que se reflicten na presente memoria. Estas distancias, que 

supoñen unha redución da liña de edificación definida na Lei 8/2013, no ámbito 

dos núcleos rurais, foron contrastadas cos técnicos do órgano autónomo 

competente en materia de estradas. 

 

A adaptación do PXOM á Lei 8/2013, incidirá directamente sobre a definición das 

aliñacións e liña de edificación en tramos de núcleo rural, así como o seu grafado 

nos diferentes planos, sen que leve asociado un aumento da edificabilidade ou un 

cambio de clasificación dos distintos solos. Nas seguintes táboas indícanse as novas 

distancias fixadas polo organismo titular das das estradas autonómicas: 

 

 ALIÑACIÓN LIÑA LÍMITE DE 
EDIFICACIÓN NRHT 

LIÑA LÍMITE DE 
EDIFICACIÓN NC 

Rede primaria 
básica 

20m 
(12m ó eixe da calzada) 15m ó eixe da calzada 18m ó eixe da calzada 

Rede primaria 
complementaria 

18m 
(10m ó eixe da calzada) 13m ó eixe da calzada 16m ó eixe da calzada 

Rede secundaria 16m 
(8m ó eixe da calzada)  11m ó eixe da calzada 14m ó eixe da calzada 
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A adopción destas novas aliñacións supón un aumento ou unha diminución da 

superficie neta edificable nalgunhas parcelas. Xa que coa presente Modificación 

Puntual non se pretende variar a edificabilidade global do PXOM, fíxase unha nova 

liña, denominada liña límite de edificabilidade, que se fai coincidir coas aliñacións 

do PXOM vixente, e que se define como aquela que limita a superficie computable da 

parcela a efectos da súa edificabilidade. 

 

O listado de núcleos rurais polos que discorren estradas supramunicipais e ós que, 

polo tanto, lles serán de aplicación estes criterios, é o seguinte: 

 

- Estrada AC-223: A Calzada (11.03), Os Ricos (11.14), A Igrexa-O Pedrouzo 

(11.08), O Calexo (11.02), As Painceiras (11.10), O Monte (09.18), A Telleira 

(09.24), Fondo da Aldea (09.14), A Igrexa (09.16), Astrai (09.05), Ponte Feás 

(09.21), e A Mata (12.15). 

 

- Estrada AC-524: A Redonda (12.20), O Campo (12.05), A Fonte (12.12), e O 

Empalme de Lanzá (08.03). 

 

- Estrada EP-1004: O Empalme (08.02), Lanzá (08.05), A Carballeira (06.01), e 

Gosende (06.02). 

 

- Estrada EP-3204: A Vila (06.09), As Xunqueiras (06.10), Receá (06.07), Fontefría 

(07.07), A Granxa (07.08), O Común (07.05), O Ventorrillo (07.18), e Os 

Carballás-A Cabra (07.02).  

 

 

1.6.- CONTIDO DA MODIFICACIÓN 

 

1.6.1.- Textos do PXOM que se modifican 

 

Os textos do PXOM que se modifican son os que se indican a continuación: 

 

MEMORIA 

3.3. DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS DA 

ORDENACIÓN PROPOSTA 

3.3.1. CUANTIFICACIÓN DA CLASIFICACIÓN DO SOLO E AS CAPACIDADES 

DO PLANEAMENTO 

3.3.1.3. Ordenación e cuantificación das capacidades do solo urbanizable 

delimitado. 

3.3.2. CUANTIFICACIÓN E DEFINICIÓN DE SISTEMAS XERAIS 

3.3.2.2. Sistema xeral zonas verdes e espazos libres 

3.3.2.3. Equipamentos e dotacións 

Non se modifica o Anexo I da memoria: informe ou memoria de sustentabilidade 

económica, a pesares de que modifican as superficies dos sectores de solo 

urbanizable, xa que ditas modificacións son mínimas, polo que non inflúen na 

sostibilidade económica do PXOM. 

 

NORMATIVA 

TITULO III. RÉXIME URBANÍSTICO DO SOLO 

CAPÍTULO 6. RÉXIME DOS SISTEMAS XERAIS E AS DOTACIÓNS LOCAIS 

SECCIÓN PRIMEIRA. RÉXIME DOS SISTEMAS XERAIS. 

Artigo 3.6.5. Sistema xeral viario. 

TÍTULO IX. CONDICIÓNS PARTICULARES DA EDIFICACIÓN EN SOLO DE 

NÚCLEO RURAL. ORDENANZAS. 

CAPÍTULO 2. ORDENANZA DO SOLO DE NÚCLEO RURAL. 
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Artigo 9.2.6. Condicións da edificación. 

1.b) Edificabilidade: 

 

ANEXO 1: FICHAS DAS ÁREAS DE REPARTO DO SOLO URBANO NON 

CONSOLIDADEO E SOLO URBANIZABLE 

 

 

1.6.2.- Planos do PXOM que se modifican 

 

Os axustes que se plantexan na Modificación Puntual supoñen pequenas variacións 

nun importante número dos planos que conforman o PXOM, do xeito que se indica a 

continuación: 

 

- Estrutura xeral e orgánica do territorio (1/10.000): C-00A e C-00B. 

- Clasificación xeral do solo e sistemas xerais (1/10.000): CX-1, CX-2, CX-3 e CX-4. 

- Clasificación xeral do solo e sistemas xerais (1/5.000): C-01, C-04, C-05, C-10, C-

11, C-16, C-18, C-19, C-20, C-21 e C-23. 

- Sectores e áreas de solo urbanizable delimitado en non delimitado (1/5.000): CZ-1 

e CZ-3. 

- Ordenación dos núcleos rurais (1/2.000): 

o Parroquia de Castro (San Sebastián): (06.01) A Carballeira, (06.02) Gosende, 

(06.03) O Lago, (06.07) Receá, (06.09) A Vila, e (06.10) As Xunqueiras. 

o Parroquia de Cumbraos (Santa María): (07.02) Os Carballás-A Cabra, (07.05) 

O Común, (07.07) Fontefría, (07.08) A Granxa, e (07.18) O Ventorrillo. 

o Parroquia de Lanzá (San Mamede): (08.02) O Empalme, e (08.03) O Empalme 

de Lanzá, (08.05) Lanzá e (08.07) O Rañedo. 

o Parroquia de Mesía (San Cristovo): (09.05) Astrai, (09.14) Fondo da Aldea, 

(09.16) A Igrexa, (09.18) O Monte, (09.20) Outeiro, (09.21) Ponte Feás, e 

(09.24) A Telleira. 

o Parroquia de Visantoña (San Martiño): (11.02) O Calexo, (11.03) A Calzada, 

(11.08) A Igrexa-O Pedrouzo, (11.10) As Painceiras, (11.14) Os Ricos, e 

(11.19) Vilanova. 

o Parroquia de Xanceda (O Salvador): (12.02) O Beledo, (12.05) O Campo, 

(12.12) A Fonte, (12.15) Mata, e (12.20) A Redonda. 

 

 

1.7.- TRAMITACIÓN 

 

A presente Modificación Puntual, unha vez redactada, e inmediatamente antes da 

súa aprobación inicial, será remitida ó Conselleiro competente en materia de 

urbanismo e ordenación do territorio para o seu informe, de acordo co previsto no 

artigo 85.1 da LOUPMRG. 

1.8.- CONTIDO DO DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN 

 

En cumprimento das determinacións da LOUPMRG, e dos artigos 161 e 162 do Real 

Decreto 2159/1978, do 23 de xuño, de Regulamento de Planeamento, este proxecto 

de Modificación Puntual está integrado polos seguintes documentos: 

 

Memoria 

Modificacións na Memoria e na Normativa do PXOM 

Planos
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2.- MODIFICACIÓNS NA MEMORIA E NA NORMATIVA DO PXOM 

 

Os textos que se modifican do PXOM por mor da Modificación Puntual quedan 

redactados do seguinte xeito: 

 

2.1.- MODIFICACIÓNS NA MEMORIA DO PXOM 

 

3.3.- DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS PARÁMETROS 

URBANÍSTICOS DA ORDENACIÓN PROPOSTA 
 

3.3.1. CUANTIFICACIÓN DA CLASIFICACIÓN DO SOLO E AS CAPACIDADES DO 

PLANEAMENTO 

 

Acorde coa definición dos distintos tipos de solo establecida na lexislación vixente, e 

os criterios de clasificación utilizados na redacción do Plan, as superficies sinaladas 

nos planos de clasificación, amosan a seguinte cuantificación porcentual por tipos de 

solo : 

 

Solo urbano 22,50 ha 0,21%
Solo urbanizable delimitado 78,85 ha 0,74%
Solo de núcleo rural 497,20 ha 4,65%
Solo rústico:  
     . de protección ordinaria 185,06 ha 1,73%
     . de protección agropecuaria 5.331,22 ha 49,82%
     . de protección forestal 3.264,75 ha 30,51%
     . de protección de augas 814,70 ha 7,61%
     . de protección de infraestruturas 241,91 ha 2,26%
     . de protección de espazos naturais 251,14 ha 2,35%
     . de protección de patrimonio 12,79 ha 0,12%

TOTAL 10.700,39 ha 100,00%
 

Así pois, a superficie total do termo municipal, cuantificada, segundo a cartografía, en 

107 km², aparece clasificado como solo urbano, un 0,21% do termo municipal nun 

único núcleo urbano, como solo de núcleo rural, coas súas tres cualificacións, un 

4,65% do termo municipal, distribuído en 163 entidades de poboación, un 0,74% 

como solo urbanizable delimitado, e un 94,40% como solo rústico protexido, do que, 

un 49,82% é de protección agropecuaria, un 30,51% é de protección forestal, e un 

7,61% é de protección de augas. 

 

3.3.1.3. Ordenación e cuantificación das capacidades do solo urbanizable 

delimitado. 

 

[...] 

 

CUANTIFICACIÓN DA EDIFICABILIDADE ESTIMADA PARA O SOLO 

URBANIZABLE DELIMITADO 
 

Sector Situación Sup. total 
delimitada Uso Aprov. 

(m2/m2) Densidade 
Superficie 
edificable 

total  

Superficie 
edificada 

residencial

S-01 O Empalme 
de Lanzá 514.511m2 Industrial 0,60 --- 308.707m2 --- 

S-02 O Empalme 
de Lanzá 187.624m2 Industrial 0,60 --- 112.574m2 --- 

S-03 O Campo 23.205 m2 Industrial 0,66 --- 15.315m2 --- 

S-04 As Painceiras 27.551m2 Terciario 0,66 --- 18.183m2 --- 

S-05 Xanceda 35.649m2 Residencial 0,13 4,10viv/Ha 4.695m2 4.695m2

TOTAL  788.540m2    459.474m2 4.695m2

 

 

3.3.2. CUANTIFICACIÓN E DEFINICIÓN DE SISTEMAS XERAIS 

 

3.3.2.2. Sistema xeral zonas verdes e espazos libres 

 

Establece a LOUPMRG, no seu artigo 47, que o PXOM deberá prever un Sistema 

Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes de dominio e uso públicos, en proporción 

non inferior a 15 metros cadrados por cada 100 metros cadrados de uso residencial. 

Tendo en conta isto, pásase a continuación a cuantificar o número de metros 

cadrados de uso residencial previstos polo Plan. 
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A capacidade residencial total do PXOM en m2 de uso residencial ascende ás 

seguintes cantidades: 

 

CLASIFICACIÓN DO SOLO SUPERFICIE TOTAL DE USO 
RESIDENCIAL 

SOLO URBANO 101.996 m2 

SOLO DE NÚCLEO HISTÓRICO-
TRADICIONAL 111.200 m2 

SOLO DE NÚCLEO COMÚN 198.150 m2 

SOLO URBANIZABLE 4.695 m2 

TOTAL 416.041 m2 
 

Por tanto, a capacidade real do Plan Xeral de uso residencial ascende a 416.041 m2. 

 

As zonas verdes e espazos libres, tanto existentes como previstos polo plan, teñen 

por tanto que ser superiores a 62.407 m2. A xustificación do cumprimento deste 

estándar exprésase no cadro adxunto: 

 

ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES EXISTENTES 

DENOMINACIÓN CÓDIGO LUGAR VINCULACIÓN TITULARIDADE CONEXIÓN 
CON S.X. SUP. 

Campo da Festa ELX-01 A Igrexa 
(Mesía) 

Termo 
municipal Municipal AC-223 5.699m2

Campo da Festa ELX-02 A Igrexa 
(Visantoña) 

Termo 
municipal Municipal AC-223 1.999m2

Praza do 
Concello ELX-03 

Campo da 
Igrexa 
(Xanceda) 

Solo urbano Municipal AC-223 1.759m2

Aula da Natureza 
e Museo 
Etnográfico 

ZVX-01 
As 
Painceiras 
(Visantoña) 

Termo 
municipal Municipal Vía 

municipal 51.248m2

TOTAL DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES 
EXISTENTES 60.705m2

 

ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES PROGRAMADOS 

DENOMINACIÓN CÓDIGO LUGAR VINCULACIÓN TITULARIDADE CONEXIÓN 
CON S.X. SUP. 

Parque do 
conxunto 
deportivo  

ZVX-02 A Mata 
(Xanceda) 

Termo 
municipal Municipal Vía 

municipal 9.642m2

TOTAL DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES 
PROGRAMADOS 9.642m2

 

TOTAL DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES 70.347 m2

 

Capacidade de uso residencial prevista polo PXOM 416.041 m2

CUMPRIMENTO DE ESTÁNDARES 

Xustificación de dotación de E.L e Z.V. totais sobre uso 
residencial 16,90%

 

[...] 

 

3.3.2.3. Equipamentos e dotacións 

 

Da análise efectuada en epígrafes anteriores e da información que se desprende dos 

planos de clasificación e información, hai que sinalar que o concello de Mesía a día 

de hoxe non é deficitario en solo destinado a estes fins. Acompáñanse os cadros de 

equipamentos e dotacións existentes: 

 

EQUIPAMENTOS DE SISTEMA XERAL EXISTENTES 
[...] 

 

TOTAL EQUIPAMENTOS S. X. EXISTENTES 84.601 m2 

Capacidade de uso residencial prevista polo PXOM 416.041 m2

CUMPRIMENTO DE ESTÁNDARES 

Porcentaxe sobre edificabilidade residencial prevista 20,33%
 
[...] 

 

 

2.2.- MODIFICACIÓN DA NORMATIVA DO PXOM 
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TITULO III. RÉXIME URBANÍSTICO DO SOLO 

CAPÍTULO 6. RÉXIME DOS SISTEMAS XERAIS E AS DOTACIÓNS LOCAIS 

SECCIÓN PRIMEIRA. RÉXIME DOS SISTEMAS XERAIS. 

Artigo 3.6.5. Sistema xeral viario. 

 

O sistema viario comprende o conxunto de vías de dominio e uso públicos 

destinadas ó movemento e circulación dos peóns, automóbiles e medios de 

transporte rodado, así como ó estacionamento de vehículos. 

 

Ós efectos do presente Plan Xeral, distínguense: 

 

a) Sistema Xeral Viario. Comprende as infraestruturas e terreos destinados á 

comunicación e transporte rodado de persoas e mercancías, afectos á estrutura xeral 

da ordenación do territorio que se establece neste Plan Xeral. Correspóndese coas 

seguintes vías: 

 

- Estradas da R.I.X.E, reguladas pola presente normativa como vías tipo I. 
- Autovía e autopistas do estado, reguladas pola presente normativa como vías 

tipo I. 
- Estradas da rede autonómica, reguladas pola presente normativa como vías tipo 

II. 
- Estradas da rede provincial, reguladas pola presente normativa como vías tipo III. 
 

b) Sistema Local Viario. Comprende as infraestruturas e terreos que completan o 

acceso rodado e peonil público desde o sistema xeral viario ós edificios e terreos. 

 

Segundo as súas características, dentro do presente PXOM, distínguense as 

seguintes categorías de sistema xeral viario: 

 

Vías tipo I: rede estatal R.I.X.E. 

 

- AP-9 

- N-634 

 

Conforme á Lei 25/1988, do 29 de xullo, de estradas, serán de dominio público os 

terreos ocupados polas estradas estatais e os seus elementos funcionais, e unha 

franxa de 8 metros de anchura en autoestradas autovías e vías rápidas, e de 3 

metros no resto das estradas, a cada lado da vía, medidos en horizontal e 

perpendicularmente ó eixe da mesma, desde a aresta exterior da explanación. 

 

A zona de servidume consistirá en dúas franxas de terreo a ambos lados da estrada, 

delimitadas interiormente pola zona de dominio público, e exteriormente por dúas 

liñas paralelas ás arestas exteriores da explanación, a unha distancia de 25 metros 

en autoestradas, autovías e vías rápidas, e de 8 metros no resto das estradas, 

medidos desde as citadas arestas. 

 

A zona de afección consistirá en dúas franxas de terreo a ambos lados da estrada, 

delimitadas interiormente pola zona de servidume, e exteriormente por dúas liñas 

paralelas ás arestas exteriores da explanación, a unha distancia de 100 metros en 

autoestradas, autovías e vías rápidas, e de 50 metros no resto das estradas, 

medidos desde as citadas arestas. 

 

A liña límite da edificación sitúase a 50 metros en autoestradas, autovías e vías 

rápidas, e a 25 metros da aresta exterior da calzada máis próxima, medidos 

horizontalmente a partir da mencionada aresta. 

 

Con carácter xeral, nas estradas estatais que discorran total ou parcialmente por 

zonas urbanas, o organismo titular da estrada poderá establecer a liña límite da 

edificación a unha distancia inferior á fixada no punto anterior, sempre que o permita 

o planeamento urbanístico correspondente, con amaño ó procedemento que se 

estableza. 

 

No resto dos asentamentos do termo municipal, núcleos rurais, a liña límite da 

edificación será a indicada con carácter xeral, excepto naqueles núcleos con 

aliñacións consolidadas onde deberá procederse segundo o indicado no artigo 85 do 

Real Decreto 1812/1994, do 2 de setembro, polo que se aproba o Regulamento xeral 

de Estradas. 
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Como norma xeral, e atendendo a posibles trocos de normativa sempre estarase ó 

disposto na lexislación sectorial vixente. 

 

Tódalas obras de infraestruturas de servizos, tanto previstas como non previstas, que 

afecten á N-634 contarán coa oportuna autorización do organismo titular da vía. 

 

Nas novas construcións próximas ás estradas estatais, existentes ou previstas, con 

carácter previo ó outorgamento da licenza de edificación, deberán levarse a cabo os 

estudios correspondentes de determinación dos niveis sonoros esperables, así como 

a obrigatoriedade de establecer limitacións á edificabilidade ou dispor de medios de 

protección acústica imprescindibles no caso de superarse os principios 

recomendados, de acordo co disposto na normativa vixente en materia de protección 

acústica. 

 

Polo que respecta ós peches de carácter diáfano, fóra dos tramos con aliñacións 

fixadas, estes situaranse, previa autorización, entre o límite exterior da zona de 

servidume e a liña límite da edificación, sempre que non resulten minguadas as 

condicións de visibilidade e de seguridade viaria. O resto dos peches situaranse 

externamente á liña límite da edificación como establece o Regulamento Xeral de 

Estradas. 

 

Vías tipo II: estradas da rede autonómica 

 

- Tipo II-1: estradas autonómicas, rede primaria básica: AC-524. 

- Tipo II-2: estradas autonómicas, rede secundaria: AC-223. 

 

 

Vías tipo III: estradas da rede provincial 

 

- Tipo III-1: estradas provinciais, rede primaria: DP-1004. 

- Tipo III-2: estradas provinciais, rede secundaria: DP-3204. 

 

No artigo 37 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, queda delimitada 

a zona de dominio público, do seguinte xeito: 

 

1. A zona de dominio público está integrada polos terreos ocupados por todos es 

elementos do dominio público viario adquiridos por título lexítimo pola 

administración titular da estrada para a construción do mesmo e dos seus 

elementos funcionais. 

2. A zona de dominio público adxacente é a parte da zona de dominio público 

formada polos terreos adxacentes ás estradas e ós seus elementos funcionais, 

adquiridos por título lexítimo pola administración titular, pero non ocupados 

directamente pola explanación das estradas, ou pola dos seus elementos 

funcionais. Para estes efectos a distancia entre a aresta exterior da explanación 

correspondente ás calzadas e elementos funcionais previstos e o límite exterior da 

zona de dominio público adxacente, medida horizontal e ortogonalmente desde a 

primeira, non poderá ser superior a: 

a) 15 metros, no caso de autoestradas, autovías e vías para automóbiles. 

b) 10 metros, no caso de estradas convencionais e elementos funcionais. 

 

No artigo 39 da lei, queda delimitada a zona de servidume das estradas, que está 

formada por dúas franxas de terreo, unha a cada beira da estrada, delimitadas 

interiormente polas liñas exteriores da zona de dominio público, e exteriormente por 

dúas liñas paralelas ós devanditos límites, e medidas horizontal e ortogonalmente 

desde eles, a unha distancia de: 

a) 10 metros, no caso de autoestradas, autovías, e vías para automóbiles. 

b) 2 metros, no caso de estradas convencionais e elementos funcionais. 

 

No artigo 40 da lei, queda delimitada a zona de afección, que está formada por dúas 

franxas de terreo, unha a cada beira da estrada, delimitadas interiormente polas liñas 

exteriores da zona de servidume, e exteriormente por dúas liñas paralelas ás arestas 

exteriores da explanación, e medidas horizontal e ortogonalmente desde elas, a unha 

distancia de: 

a) 100 metros, no caso de autoestradas, autovías e vías para automóbiles. 

b) 30 metros, no caso de estradas convencionais e elementos funcionais. 

 

No artigo 41 da lei, queda delimitada a liña límite de edificación, que está situada a 

ambas beiras da estrada, cun trazado que discorre paralelo ás liñas exteriores de 

delimitación das calzadas, a unha distancia, medida horizontal e ortogonalmente a 

aquelas, de: 
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a) 50 metros, no caso de autoestradas, autovías e vías para automóbiles. 

b) 15 metros, no caso de estradas convencionais e elementos funcionais. 

 

Os peches non diáfanos ou de fábrica deberanse situar na liña límite de edificación; 

non obstante, poderanse situar na zona de servidume, os peches completamente 

diáfanos, sobre piquetes sen cimentación de obra de fábrica, por circunstancias 

especiais de aproveitamento agrícola ou gandeiro debidamente acreditadas. 

 

De acordo coa Lei 8/2013, nos treitos urbanos das estradas, é dicir, aquelas zonas 

clasificadas como solo urbano ou de núcleo rural con trazado de aliñacións 

establecidas no planeamento, autorizaranse as seguintes construcións: peches na 

aliñación, e o resto de construción na liña límite de edificación. 

 

Tendo en conta o anterior, a continuación quedan establecidas as seguintes 

distancias xenéricas, excepto reducións xustificadas que, en todo caso, quedan 

reflectidas nos planos da presente Modificación Puntual: 

 

 ALIÑACIÓN LIÑA LÍMITE DE 
EDIFICACIÓN NRHT 

LIÑA LÍMITE DE 
EDIFICACIÓN NC 

Rede primaria 
básica 

20m 
(12m ó eixe da calzada) 15m ó eixe da calzada 18m ó eixe da calzada 

Rede primaria 
complementaria 

18m 
(10m ó eixe da calzada) 13m ó eixe da calzada 16m ó eixe da calzada 

Rede secundaria 16m 
(8m ó eixe da calzada)  11m ó eixe da calzada 14m ó eixe da calzada 

 

 

Condicións xerais de protección especial das estradas 

 

Ademais das determinacións particulares relativas a cada estrada, observaranse as 

seguintes condicións xerais de protección especial que complementan ás normas de 

aplicación directa procedentes da lexislación especial e sectorial para este tipo de 

viario. 

 

En relación coas estradas, poderanse executar en todo momento, obras de 

mantemento, mellora ou modificación no seu trazado, seccións e rasantes, na 

respectiva zona de protección, que resultará delimitada en cadansúa ordenanza das 

distintas clases e categorías de solo polas seguintes zonas ou aliñacións mínimas 

obrigatorias: 

 

- Solo rústico: área comprendida entre ambas zonas de afección, incluídas estas 

(de acordo co estipulado no artigo 40 da Lei 8/2013) e sempre cumprindo o 

prescrito na Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de 

Galicia. 

 

- Solo urbanizable delimitado: área comprendida entre ambas zonas de afección, 

incluídas estas (de acordo co estipulado no artigo 40 da Lei 8/2013). 

 

- Solo de núcleo rural: área comprendida entre as aliñacións definidas nos 

respectivos planos. 

-  

- Solo urbano non consolidado: área comprendida entre as dúas liñas de 

edificación. 

 

- Solo urbano consolidado: área comprendida entre as aliñacións definidas nos 

respectivos planos.. 

 

Por mantemento, perfeccionamento ou modificación das estradas entenderase todo 

tipo de obras, instalacións e actividades necesarias ou convenientes para a 

prestación do servizo nas mellores condicións de funcionalidade e seguridade viaria; 

como, por exemplo, as seguintes: 

 

- consolidación, acondicionamento, ancheamento, complementación, rectificación 

de trazado, desdobramento, etc. (incluíndo execución de movementos de terras, 

explanacións, afirmados básicos, muros de contención, noiros, bermas, túneles, 

viadutos, cambios de sentido, carrís de incorporación ou freado, carrís de 

bicicletas, foxos, rotondas e outras illas á marxe dos espazos de circulación, 

medianas e outros elementos de separación ou protección, beiravías, beirarrúas, 

sendas e pasarelas peonís, pavimentación e outros tratamentos superficiais, 

pintado, resaltes ou regos e outros elementos reguladores, pasos de peóns, etc.; 

configuración distinta das interseccións ó mesmo ou distinto nivel e dos accesos 

desde os dominios públicos ou privados, etc.) 
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- colocación de paneis informativos e semáforos ou doutras sinais, instalación 

aérea ou subterránea de redes de servizos e doutras infraestruturas (alumeado 

público, antenas de comunicación, instrumentos de medición ou control de tráfico, 

etc.), disposición de barreiras de protección acústica, dotación de morróns e 

marquesiñas ou doutro mobiliario, plantación de especies arbóreas e de 

xardinería, emprazamento de esculturas e doutros elementos artísticos, etc. 

 

- dotación de paradas de trasporte público, aparcadoiros, estacións de servizo, 

áreas de descanso ou outros equipamentos relacionados co servizo viario, etc.  

 

O resto de viario aterase ó disposto ó respecto na presente normativa ademais da 

lexislación sectorial vixente e como mínimo o disposto na lexislación do solo vixente. 

 

 

TÍTULO IX. CONDICIÓNS PARTICULARES DA EDIFICACIÓN EN SOLO DE 

NÚCLEO RURAL. ORDENANZAS. 

 

CAPÍTULO 2. ORDENANZA DO SOLO DE NÚCLEO RURAL. 

 

Artigo 9.2.6. Condicións da edificación. 

[...] 

 

1.b) Edificabilidade: 

 

- Núcleo Rural Histórico-tradicional : 0,50m2/m2, sobre parcela neta, para o 

conxunto dos usos. 

- Núcleo Rural Común: 0,25m2/m2, sobre parcela neta, para o conxunto dos usos. 

Nos núcleos rurais lindeiros con estradas supramunicipais, fíxase unha liña límite de 

edificabilidade, que limita a parcela neta edificable. 

 

Computarán edificabilidade todas as construcións executadas sobre e baixo rasante 

a excepción dos sotos e semisotos que sobresaian un metro como máximo sobre a 

rasante do terreo destinados exclusivamente a garaxe, instalacións da vivenda ou 

rochos de menos de 10m2 e vinculados a esta. 

 

[...] 

 

 

 

 

 

 

 

outubro de 2014 

 

 

 

Por Estudio Técnico Gallego, S.A. 

Isidro López Yáñez 

Arquitecto 
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ANEXO I: FICHAS DAS ÁREAS DE REPARTO DO SOLO URBANO NON CONSOLIDADO E 

SOLO URBANIZABLE 



 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  

3.- PLANOS 

 
ESTADO ACTUAL 
 
MP-EA-01  Estrutura xeral e orgánica do territorio C00-A (e: 1/10.000). 

MP-EA-02  Estrutura xeral e orgánica do territorio C00-B (e: 1/10.000). 

MP-EA-03  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais CX-1 (e: 1/10.000). 

MP-EA-04  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais CX-2 (e: 1/10.000). 

MP-EA-05  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais CX-3 (e: 1/10.000). 

MP-EA-06  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais CX-4 (e: 1/10.000). 

MP-EA-07  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-01 (e: 1/5.000). 

MP-EA-08  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-04 (e: 1/5.000). 

MP-EA-09  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-05 (e: 1/5.000). 

MP-EA-10  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-10 (e: 1/5.000). 

MP-EA-11  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-11 (e: 1/5.000). 

MP-EA-12  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-16 (e: 1/5.000). 

MP-EA-13  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-18 (e: 1/5.000). 

MP-EA-14  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-19 (e: 1/5.000). 

MP-EA-15  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-20 (e: 1/5.000). 

MP-EA-16  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-21 (e: 1/5.000). 

MP-EA-17  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-23 (e: 1/5.000). 

MP-EA-18  Sectores e áreas de solo urbanizable delimitado e non delimitado CZ-1 

(e: 1/5.000). 

MP-EA-19 Sectores e áreas de solo urbanizable delimitado e non delimitado CZ-3 

(e: 1/5.000). 

MP-EA-20  Fichas das áreas de reparto do solo urbanizable S-01 (s/e). 

MP-EA-21  Fichas das áreas de reparto do solo urbanizable S-02 (s/e). 

MP-EA-22  Fichas das áreas de reparto do solo urbanizable S-04 (s/e). 

MP-EA-23  Fichas das áreas de reparto do solo urbanizable S-04.01 (s/e). 

MP-EA-24  Fichas das áreas de reparto do solo urbanizable S-04.02 (s/e). 

MP-EA-25  Fichas das áreas de reparto do solo urbanizable S-04.03 (s/e). 

MP-EA-26  Fichas das áreas de reparto do solo urbanizable S-04.04 (s/e). 

MP-EA-27  Fichas das áreas de reparto do solo urbanizable S-04.05 (s/e). 

MP-EA-28  Fichas das áreas de reparto do solo urbanizable S-05 (s/e). 

MP-EA-29  Ordenación dos núcleos rurais: 06.01 A Carballeira (s/e). 

MP-EA-30  Ordenación dos núcleos rurais: 06.02 Gosende (s/e). 

MP-EA-31  Ordenación dos núcleos rurais: 06.03 O Lago (s/e). 

MP-EA-32  Ordenación dos núcleos rurais: 06.07 Receá (s/e). 

MP-EA-33  Ordenación dos núcleos rurais: 06.09 A Vila (s/e). 

MP-EA-34  Ordenación dos núcleos rurais: 06.10 As Xunqueiras (s/e). 

MP-EA-35  Ordenación dos núcleos rurais: 07.02b Os Carballás – A Cabra (s/e). 

MP-EA-36  Ordenación dos núcleos rurais: 07.05 O Común (s/e). 

MP-EA-37  Ordenación dos núcleos rurais: 07.07 Fonte Fría (s/e). 

MP-EA-38  Ordenación dos núcleos rurais: 07.08 A Granxa (s/e). 

MP-EA-39  Ordenación dos núcleos rurais: 07.18 O Ventorrillo (s/e). 

MP-EA-40  Ordenación dos núcleos rurais: 08.02 O Empalme (s/e). 

MP-EA-41  Ordenación dos núcleos rurais: 08.03 O Empalme de Lanzá (s/e). 

MP-EA-42  Ordenación dos núcleos rurais: 08.05 Lanzá (s/e). 

MP-EA-43  Ordenación dos núcleos rurais: 08.07 O Rañedo (s/e). 

MP-EA-44  Ordenación dos núcleos rurais: 09.05 Astrai (s/e). 

MP-EA-45  Ordenación dos núcleos rurais: 09.14 Fondo da Aldea (s/e). 

MP-EA-46  Ordenación dos núcleos rurais: 09.16 A Igrexa (s/e). 

MP-EA-47  Ordenación dos núcleos rurais: 09.18 O Monte (s/e). 

MP-EA-48  Ordenación dos núcleos rurais: 09.20 Outeiro (s/e). 

MP-EA-49  Ordenación dos núcleos rurais: 09.21a Ponte Feás (s/e). 

MP-EA-50  Ordenación dos núcleos rurais: 09.21b Ponte Feás (s/e). 

MP-EA-51  Ordenación dos núcleos rurais: 09.24 A Telleira (s/e). 

MP-EA-52  Ordenación dos núcleos rurais: 11.02 O Calexo (s/e). 

MP-EA-53  Ordenación dos núcleos rurais: 11.03a A Calzada (s/e). 

MP-EA-54  Ordenación dos núcleos rurais: 11.03b A Calzada (s/e). 

MP-EA-55  Ordenación dos núcleos rurais: 11.03c A Calzada (s/e). 

MP-EA-56  Ordenación dos núcleos rurais: 11.08 A Igrexa – O Pedrouzo (s/e). 

MP-EA-57  Ordenación dos núcleos rurais: 11.10a As Painceiras (s/e). 

MP-EA-58  Ordenación dos núcleos rurais: 11.10b As Painceiras (s/e). 

MP-EA-59  Ordenación dos núcleos rurais: 11.14 Os Ricos (s/e). 

MP-EA-60  Ordenación dos núcleos rurais: 11.19 Vilanova (s/e). 

MP-EA-61  Ordenación dos núcleos rurais: 12.02 O Beledo (s/e). 

MP-EA-62  Ordenación dos núcleos rurais: 12.05 O Campo (s/e). 

MP-EA-63  Ordenación dos núcleos rurais: 12.12 A Fonte (s/e). 
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MP-EA-64  Ordenación dos núcleos rurais: 12.15 Mata (s/e). 

MP-EA-65  Ordenación dos núcleos rurais: 12.20 A Redonda (s/e). 

 
 
ESTADO MODIFICADO 
 
MP-C-00A  Estrutura xeral e orgánica do territorio C00-A (e: 1/10.000). 

MP-C-00B  Estrutura xeral e orgánica do territorio C00-B (e: 1/10.000). 

MP-CX-01  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais CX-1 (e: 1/10.000). 

MP-CX-02  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais CX-2 (e: 1/10.000). 

MP-CX-03  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais CX-3 (e: 1/10.000). 

MP-CX-04  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais CX-4 (e: 1/10.000). 

MP-C-01  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-01 (e: 1/5.000). 

MP-C-04  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-04 (e: 1/5.000). 

MP-C-05  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-05 (e: 1/5.000). 

MP-C-10  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-10 (e: 1/5.000). 

MP-C-11  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-11 (e: 1/5.000). 

MP-C-16  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-16 (e: 1/5.000). 

MP-C-18  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-18 (e: 1/5.000). 

MP-C-19  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-19 (e: 1/5.000). 

MP-C-20  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-20 (e: 1/5.000). 

MP-C-21  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-21 (e: 1/5.000). 

MP-C-23  Clasificación xeral do solo e sistemas xerais C-23 (e: 1/5.000). 

MP-CZ-1  Sectores e áreas de solo urbanizable delimitado e non delimitado CZ-1 

(e: 1/5.000). 

MP-CZ-3  Sectores e áreas de solo urbanizable delimitado e non delimitado CZ-3 

(e: 1/5.000). 

MP-06.01  Ordenación dos núcleos rurais: 06.01 A Carballeira (e:1/2.000). 

MP-06.02  Ordenación dos núcleos rurais: 06.02 Gosende (e:1/2.000). 

MP-06.03  Ordenación dos núcleos rurais: 06.03 O Lago (e:1/2.000). 

MP-06.07  Ordenación dos núcleos rurais: 06.07 Receá (e:1/2.000). 

MP-06.09  Ordenación dos núcleos rurais: 06.09 A Vila (e:1/2.000). 

MP-06.10  Ordenación dos núcleos rurais: 06.10 As Xunqueiras (e:1/2.000). 

MP-07.02b  Ordenación dos núcleos rurais: 07.02b Os Carballás – A Cabra 

(e:1/2.000). 

MP-07.05  Ordenación dos núcleos rurais: 07.05 O Común (e:1/2.000). 

MP-07.07  Ordenación dos núcleos rurais: 07.07 Fonte Fría (e:1/2.000). 

MP-07.08  Ordenación dos núcleos rurais: 07.08 A Granxa (e:1/2.000). 

MP-07.18  Ordenación dos núcleos rurais: 07.18 O Ventorrillo (e:1/2.000). 

MP-08.02  Ordenación dos núcleos rurais: 08.02 O Empalme (e:1/2.000). 

MP-08.03  Ordenación dos núcleos rurais: 08.03 O Empalme de Lanzá (e:1/2.000). 

MP-08.05  Ordenación dos núcleos rurais: 08.05 Lanzá (e:1/2.000). 

MP-08.07  Ordenación dos núcleos rurais: 08.07 O Rañedo (e:1/2.000). 

MP-09.05  Ordenación dos núcleos rurais: 09.05 Astrai (e:1/2.000). 

MP-09.14  Ordenación dos núcleos rurais: 09.14 Fondo da Aldea (e:1/2.000). 

MP-09.16  Ordenación dos núcleos rurais: 09.16 A Igrexa (e:1/2.000). 

MP-09.18  Ordenación dos núcleos rurais: 09.18 O Monte (e:1/2.000). 

MP-09.20  Ordenación dos núcleos rurais: 09.20 Outeiro (e:1/2.000). 

MP-09.21a  Ordenación dos núcleos rurais: 09.21a Ponte Feás (e:1/2.000). 

MP-09.21b  Ordenación dos núcleos rurais: 09.21b Ponte Feás (e:1/2.000). 

MP-09.24  Ordenación dos núcleos rurais: 09.24 A Telleira (e:1/2.000). 

MP-11.02  Ordenación dos núcleos rurais: 11.02 O Calexo (e:1/2.000). 

MP-11.03a  Ordenación dos núcleos rurais: 11.03a A Calzada (e:1/2.000). 

MP-11.03b  Ordenación dos núcleos rurais: 11.03b A Calzada (e:1/2.000). 

MP-11.03c  Ordenación dos núcleos rurais: 11.03c A Calzada (e:1/2.000). 

MP-11.08  Ordenación dos núcleos rurais: 11.08 A Igrexa – O Pedrouzo (e:1/2.000). 

MP-11.10a  Ordenación dos núcleos rurais: 11.10a As Painceiras (e:1/2.000). 

MP-11.10b  Ordenación dos núcleos rurais: 11.10b As Painceiras (e:1/2.000). 

MP-11.14  Ordenación dos núcleos rurais: 11.14 Os Ricos (e:1/2.000). 

MP-11.19  Ordenación dos núcleos rurais: 11.19 Vilanova (e:1/2.000). 

MP-12.02  Ordenación dos núcleos rurais: 12.02 O Beledo (e:1/2.000). 

MP-12.05  Ordenación dos núcleos rurais: 12.05 O Campo (e:1/2.000). 

MP-12.12  Ordenación dos núcleos rurais: 12.12 A Fonte (e:1/2.000). 

MP-12.15  Ordenación dos núcleos rurais: 12.15 Mata (e:1/2.000). 

MP-12.20  Ordenación dos núcleos rurais: 12.20 A Redonda (e:1/2.000). 


