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1. INTRODUCIÓN
Conforme ao establecido no artigo 25.3 do Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aproba o texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana, e de cara a garantir a publicidade e a eficacia
na xestión pública urbanística, nos procedementos de aprobación de instrumentos de ordenación urbanística, a
documentación exposta ao público deberá incluír un resumo executivo expresivo dos seguintes extremos:
a) Delimitación dos ámbitos nos que a ordenación proxectada altera a vixente, cun plano da sua situación,
e alcance de dita alteración.
b) No seu caso, os ámbitos nos que se suspendan a ordenación ou os procedementos de execución ou de
intervención urbanística e a duración de dita suspensión.
O presente documento redáctase conforme ao anterior precepto legal incorporando aqueles aspectos específicos
referidos á alteración do planeamento e suspensión de ordenación vixente.
2. DELIMITACIÓN DOS ÁMBITOS NOS QUE A ORDENACIÓN PROXECTADA ALTERA A
VIXENTE
Na actualidade no concello de Vilariño de Conso carece de Plan Xeral de Ordenación Municipal, existindo
soamente catro delimitacións de núcleo (Vilariño, A Faceira, Venda do Bolaño e Castiñeira) e un Plan Especial
de Infrestruturas e Dotacións no lugar de Veigas.
O PXOM proposto modifica a ordenación do seguinte xeito:
.- No Solo Rústico o PXOM delimita as distintas categorías previstas para este tipo de solo, nas que por mor do
sinalado no punto 3 da Disposición Adicional segunda da LOUPMRG, xa era de aplicación de facto.
.- Os núcleos que non tiñan delimitación (CONSO, CHAGUAZOSO, MORMENTELOS, PRADOALBAR,
ENTRECINSA, SABUGUIDO, SOUTOGRANDE, SOUTELO, SAN CRISTOBO, EDRADA, SAN
MAMEDE, A VEIGUIÑA, VENDA DA CAPELA), o PXOM propón a súa delimitación e inclue todos eles na
categoría de Solo de Núcleo Rural Histórico-Tradicional.
.- O núcleo de Vilariño dispón de delimitación de Solo de Núcleo Rural. O PXOM modifca o ámbito da
delimitación e maila clasificación do ámbito pasando todo el a solo Urbano Consolidado, con tres ordenanzas
edificatorias.
.- O núcleo de A Faceira dispón de delimitación de Solo de Núcleo Rural. O PXOM propón unha modificación
da delimitación do núcleo incluíndo unha parte en Solo Urbano Consolidado, outra parte en Solo Urbano Non
Consolidado Deseñado e un Solo Urbanizable Delimitado lindante co Solo Urbano. A maior parte deste núcleo
dedícase a Sistemas Xerais de Equipamentos e Espazos Libres e Zonas Verdes.
.- O núcleo de Venda do Bolaño dispón de delimitación de Solo de Núcleo Rural. O PXOM propón amplia
lixeiramente dita delimitación en alguna zona e a recorta en outras.
.- O núcleo de Castiñeira dispón de delimitación de Solo de Núcleo Rural. O PXOM recolle dita delimitación
ampliandoa, sobre todo, hacia o leste.
O Plan Especial de Infrestruturas e Dotacións no lugar de Veigas incorpórase a este PXOM polo que non se
modifica o vixente na actualidade.
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3. ÁMBITOS NOS QUE SE SUSPENDE A ORDENACIÓN OU OS PROCEDEMENTOS DE
EXECUCIÓN OU DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA
De conformidade co sinalado no artigo 77 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, o acordo de aprobación inicial determina por si só a suspensión do
procedemento de outorgamento de licenzas nos ámbitos que se relacionan nos parágrafos seguintes.
Esta suspensión terá unha duración máxima de dous anos e extinguirase, en todo caso, coa aprobación definitiva
do planeamento:
a) En todas as áreas afectadas por sistemas xerais ou locais de vías, infraestruturas, equipamentos ou espazos
libres, en calquera clase de solo, agás naquelas zonas que sirvan para a propia execución destes.
b) No solo urbano consolidado e nos núcleos rurais suspenderase só naquelas zonas en que non se poidan
cumprir as dúas ordenacións ou normativas simultaneamente (Delimitacións de Núcleos Rurais vixentes e
PXOM).
c) No solo urbano non consolidado do PXOM suspenderase en todos os casos.
d) No ámbito de solo urbanizable (SUI AR-2).
e) No solo rústico, só se suspenderán as licenzas no caso xeral da alínea a) anterior (zonas afectadas por sistemas
xerais ou locais de vías, infraestruturas, equipamentos ou espazos libres).
4. PLANOS INCORPORADOS A ESTE DOCUMENTO
01.- Plano de situación dos núcleos e modificacións na ordenación xeral (2 follas).
02.- Vilariño de Conso e A Faceira. Ordenación vixente e ordenación proposta.
03.- Venda do Bolaño. Ordenación vixente e ordenación proposta.
04.- Castiñeira. Ordenación vixente e ordenación proposta.

Vilariño de Conso, xaneiro 2016

Antonio Jesús Losada Beltrán
Arquitecto colexiado nº3501

José Luis Diz Martínez
Arquitecto colexiado nº4094

2/3

