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DAE. 

MEMORIA. 
 

1.- ANTECEDENTES.  
 

O concello de Fene dispón de un plan xeral de ordenación municipal que foi aprobado definitivamente o 
23 de xaneiro de 2003 (PXOM-2003) nese planeamento os terreos que están incluídos nos núcleos rurais 
de Os Buios e O Redondo están clasificados como solo urbano mentres que os de O Feal, Lubián e Piñeiro, 
o igual que a meirande parte dos restantes asentamentos rurais do termo municipal, están clasificados como 
solo rústico apto para urbanizar. 

A estes efectos compre sinalar que o PXOM-2003 redactouse o abeiro da Lei 1/1997, do solo de Galicia 
que xa contemplaba a clasificación de solo de núcleo rural, correspondente aos “terreos que se inclúen no 
ámbito dos núcleos rurais delimitados polo planeamento” (vid. artº. 66), e se establece o concepto de núcleo 
rural no artº 75.1 do que parte en gran medida o concepto recollido na vixente LSG: 

“1. Terán o carácter de núcleos rurais as áreas do territorio que, por existir agrupacións de vivendas e xurdir 
relacións propias da vida comunitaria, constitúan un asentamento de poboación singularizado por un topónimo, 
diferenciado nos censos e padróns oficiais e identificado como tal pola poboación residente e pola práctica 
administrativa local, que se caracterizasen pola súa especial vinculación coas actividades do sector primario de 
carácter agrícola, gandeiro, forestal, pesqueiro ou análogas. 

De feito o PXOM-2003 delimita como núcleos rurais unicamente sete asentamentos; Belelle Norte, 
Belelle Sur, Brea, Ribeira, Ameneiro, San Marcos e Fontenova. Esta formulación débese a que neste plan 
xeral resérvase esta clasificación para os núcleos de poboación que manteñen unha estrutura rural 
inalterada, e en especial, a vinculación coas actividades do sector primario de carácter agrícola e gandeiro. 
De feito a totalidade destes núcleos atópanse no estremo leste do concello na zona mais montañosa lindeira 
cos municipios de Neda, A Capela e Cabanas e afastada dos enclaves urbanos de Fene, Perlío e San 
Valentín situados na ría de Ferrol. 

 

Situación dos núcleos rurais de Fene - PBA 
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Por outra banda o PXOM-2003 establece un paralelismo deste núcleos rurais coa figura dos “rueiros” 
herdada do PXOU-1985, que incluso, incorpóranse no Catálogo. Non obstante, este tratamento tan restritivo, 
non responde ao concepto actual (e pensamos que tampouco da época) do núcleo rural, que como xa 
dixemos con anterioridade debería ter sido aplicado a outros asentamentos de poboación municipais que 
foron incluídos nas clases de solo urbano e, sobre todo, na de solo rústico apto para urbanizar (SRAU). A 
clasificación da meirande parte dos terreos dos núcleos rurais como SRAU dificulta enormemente o seu 
desenvolvemento o non poder outorgarse licenzas de obra para novas edificacións e mesmo para implantar 
servizos urbanos, por entenderse, que se está procedendo a realizar obras de urbanización en solo rústico. 

Cinguíndonos ao caso que nos ocupa, temos dúas casuísticas distintas, unha referente aos núcleos de 
Os Buios e O Redondo que figuran clasificados como solo  urbano consolidado no PXOM-2003 e outro para 
os de O Feal, Lubián e O Piñeiro clasificados como SRAU.  

- OS BUIOS-O REDONDO: Trátase de dous núcleos que están situados na parroquia de San Xurxo de 
Magalofes que deben o seu orixe a nunha serie de pequenos asentamentos agrícolas; A Xunqueira, Os 
Buios , O Basante, A Torre e O Pedrón, que actualmente están enlazados entre si mediante unha trama 
de novas edificacións que foron construídas ao longo da estrada provincial DP-3503. Esta trama continua 
está interrompida polo curso fluvial do río Magalofes, feito que impulsa a decisión de delimitar dous 
núcleos. A clasificación destes terreos como solo urbano consolidado do PXOM-2003 non se corresponde 
co establecido na LSG xa que non se dispón do servizo de abastecemento de auga e tampouco se pode 
dotar deste servizo aos terreos mediante obras ordinarias, xa que se trata dun problema de moi difícil 
solución que afecta a toda a zona alta do municipio que require dunha inversión moi elevada que o 
concello non pode acometer.  

Ademais estes terreos compren có disposto nos artigos 23.1. da LSG e 33.1.do RLSG para seren 
considerados como solo de núcleo rural xa que constitúen asentamentos de poboación singularizados 
formados por entidades de poboación que constan nos censos e padróns oficiais, que contan cun número  
importante de edificacións e cun grao de consolidación suficiente cunha tipoloxía tradicional da súa 
armazón e das edificacións existentes. 

 

Núcleo rural de Os Buios na actualidade 
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Fotografía aérea do voo americano, en cor marrón as edificacións tradicionais 

- O FEAL, LUBIÁN E O REDONDO. 

Trátase de núcleos rurais bastante compactos, de características diversas. O núcleo de O Feal na 
parroquia de Magalofes amosa caserío claro rodeado dun mosaico de pasteiros e zonas de arboredo que 
se desenvolve o longo de vías rurais. Lubián que está situado nunha zona alta da parroquia de Santa 
Mariña de Sillobre estrutúrase en forma de dobre anel rodeado dunha primeira coroa de pasteiros e 
doutra mais afastada de monte. Por último O Piñeiro situado na zona baixa do municipio na parroquia de 
Maniños é o típico asentamento que se desenvolve de forma lineal ao longo dunha vía, actualmente 
estrada provincial DP-3501, de armazón menos rural que os anteriores do que falan algúns exemplos de 
arquitectura indiana como son as dúas vivendas que se incorporan no pre-catálogo deste expediente. 

Neste caso a clasificación dos terreos que se establece no PXOM-2003 como SRAU carece todo sentido 
debido a que non se trata en absoluto de terreos que deban ser obxecto de desenvolvemento urbanístico. 
Polo contrario trátase de asentamentos existentes de carácter rural que deben ser preservados dese tipo 
de desenvolvementos sistemáticos e nos que se trata de manter o armazón existente e completar a trama 
edificatoria existente dun xeito racional. 

Por todo o anterior e polo indubidable cumprimento das características que se establecen nos artigos  
23.1. da LSG e 33.1. do RLSG deben ser considerados como núcleos rurais. 

A continuación acompáñanse instantáneas destes tres núcleos na actualidade e na fotografía aérea do 
voo americano de 1956. 
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Núcleo rural de O Feal  

 

Núcleo rural de Lubián 

Núcleo rural de O Piñeiro 
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2.- OBXECTIVOS DA PLANIFICACIÓN. 
 

Tendo en conta a situación de partida que se indica no apartado precedente, decidiuse acometer un 
procedemento de delimitación dos núcleos rurais de Os Buios, O Redondo, O Feal, Lubián e Piñeiro a fin de 
clasificar os seus terreos como solo de núcleo rural e outorgarlles un tratamento urbanístico adecuado que 
respecte a estrutura e as características ambientais destes enclaves. 

Para conseguir os obxectivos indicados, tendo en conta que o concello de Fene dispón de planeamento 
xeral aprobado, haberá que actuar en consonancia co disposto no artº. 189.3. do RLSG, e polo tanto, 
acometer unha modificación puntual do plan xeral que teña por obxecto a delimitación de solo de núcleo 
rural destes asentamentos: 

“Nos municipios con planeamento xeral aprobado, as modificacións deste que teñan por obxecto a delimitación de 
solo de núcleo rural tramitaranse co contido e seguindo o procedemento establecidos nos artigos seguintes.” 

Non obstante, tendo en conta o disposto nos artigos 83.6. e 78 da LSG e en especial o artº. 189.3. do 
RLSG, o contido e o procedemento das modificacións puntuais que teñan por obxecto a delimitación de solo 
de núcleo rural será o establecido nos artigos 190 e 191 do RLSG e polo tanto formularase e tramitarase de 
igual xeito que se tratase dun municipio sen plan xeral de ordenación municipal. 

 

2.1.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS. 
Os obxectivos específicos desta planificación parten dun análise destes asentamentos, da súa inserción 

no territorio así como do recoñecemento dos valores ambientais existentes coa finalidade de formular un 
tratamento urbanístico adecuado, en concreto seguiuse unha metodoloxía de análise baseada nunha serie 
de aspectos que se indican a continuación: 

- Análise específico do ámbito do núcleo e da súa contorna inmediata en todas as súas vertentes, 
identificación, afeccións sectoriais, condicións morfolóxicas referentes á topografía, hidrografía, análise 
parcelario,... 

- Análise da situación destes núcleos no planeamento vixente e noutros anteriores. 

- Análise do nivel de servizos e dotacións existentes, así como das edificacións e conxuntos que deben 
ser obxecto de protección. 

- Formulación dos perímetros dos núcleos, dos tipos básicos que corresponden a cada zona dos núcleos 
rurais e determinación dos graos de consolidación en función do establecido na LSG e no RLSG.  

- Tratamento urbanístico dos terreos e das edificacións que quedan no interior dos perímetros delimitados 
así como dos terreos situados fora de eles que forman parte do ámbito da modificación puntual. 

 

2.2.- OBXECTIVOS AMBIENTAIS. 
Trátase fundamentalmente de que os perímetros propostos e o tratamento urbanístico dos terreos e 

edificacións que queden dentro destes perímetros respecten o ambiente e para elo formúlanse unha serie 
de obxectivos ou principios específicos que se relacionan a continuación: 

- Adaptación á topografía de feito que non sexan necesarios grandes movementos de terra para asentar 
as novas edificacións nin se produzan implantacións agresivas que non respecten a estrutura do núcleo 
rural e afecten á contorna natural. 
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- Respectar as masas de auga e outros elementos naturais existentes de forma que se garante a calidade 
das augas e a conectividade ecolóxica do territorio, este aspecto resulta de especial importancia nos 
núcleos de Os Buios e Os Redondos respecto do río Magalofes e de O Piñeiro en relación có río Baa. 

- Antropizar os terreos estritamente necesarios para permitir completar a estrutura dos núcleos existentes 
evitando crecementos innecesarios sobre terreos en estado natural. 

- Evitar novos desenvolvementos lineais ao longo de vías existentes sobre todo de carácter 
supramunicipal que distorsionan a morfoloxía dos núcleos rurais. 

- Identificar os valores paisaxísticos existentes a fin de acadar as medidas necesarias para a súa 
protección. 

- Identificar as edificacións e elementos de interese e valor patrimonial a fin de garantir a súa 
conservación. 

- Formular un tratamento adecuado para as edificacións, tanto as existentes como as novas construcións, 
que dean lugar a tipoloxías adecuadas que non distorsionen a imaxe e estrutura do núcleo rural. 

 

3.- ALCANCE E CONTIDO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 
 

3.1.- DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN ACTUAL. 
A situación actual que motiva a formulación deste instrumento de planeamento pensamos que se explica 

suficientemente no apartado de antecedentes. Atopámonos ante unha serie de asentamentos existentes de 
evidente carácter rural cun tratamento inadecuado no planeamento urbanístico municipal debido a unha 
clasificación errónea dos terreos, tanto no caso de Os Buios e O Redondo clasificados como solo urbano 
sen que cumpran as condicións nin obxectivas nin urbanísticas para elo, como nos de O Feal, Lubián e O 
Piñeiro que se clasifican como solo rústico apto para urbanizar o que lles confire na actualidade a aplicación 
do solo rústico da LSG, e que nin se queira contan cunha delimitación do seu perímetro no PXOM. 

Esta situación está a provocar, como xa apuntamos anteriormente, unha parálise no desenvolvemento 
destes asentamentos o non poder outorgarse licenzas de obra para novas edificacións e mesmo para 
completar servizos urbanos imprescindibles, como o de saneamento, por entenderse, que se está 
procedendo a realizar obras de urbanización en solo rústico. 

A única solución para resolver esta situación consiste en formular unha modificación puntual do PXOM 
vixente que teña como obxectivo delimitar de forma adecuada o perímetro destes núcleos rurais e clasificar 
os terreos que quedan no seu interior como solo de núcleo rural, que é o que lles corresponde, a fin de saír 
desta parálise e posibilitar un desenvolvemento adecuado destes enclaves habitados. 

3.2.- ALTERNATIVAS PROPOSTAS. 
No proceso proxectual de formulación da modificación puntual unha vez descartada a alternativa de non 

acometer a modificación puntual, fomos analizando diversas alternativas razonables e técnica e 
ambientalmente viables, que afectan á delimitación do perímetro dos núcleos, así como á importante 
decisión do establecemento das condicións de parcelación que inflúen dun xeito fundamental na estrutura 
urbanística dos núcleos xunto coas condicións de edificación que definen as tipoloxías construtivas. 

A estes efectos tal e como se explica no apartado 4 da memoria xustificativa referente ao grao de 
consolidación dos núcleos consideráronse unha serie de variables e datos referentes ao tamaño medio das 
parcelas incluídas no perímetro da delimitación, as condicións de parcelamento do planeamento vixente e 
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do seu antecedente inmediato que é o PXOU de 1985, así como, as condicións de parcelación que se 
establecen no Plan Básico Autonómico que sempre é unha referencia a ter en conta. 

A continuación imos a explicar as dúas alternativas, ademais da cero, que se chegaron a concretar. A 
alternativa 1 que mesmo estivemos barallando ata case o final e que despois foi descartada e a alternativa 
2 que é a finalmente adoptada. 

3.2.1.- ALTERNATIVA 0. 

Como xa dixemos esta alternativa que consiste en non formular o presente instrumento de planeamento, 
descártase totalmente polos motivos xa indicados anteriormente de provocar a parálise no 
desenvolvemento dos asentamentos que son obxecto de delimitación de núcleo rural. 

3.2.2.- ALTERNATIVA 1. 

Esta alternativa que barallouse case que ata o final do proceso, amosa as características seguintes que 
a diferencian da alternativa elixida: 

a) Delimitación do núcleo rural de O Piñeiro na súa marxe oeste na zona coincidente co río Baa:  Nun 
primeiro momento entendeuse que o mais lóxico dende o punto de vista urbanístico era pechar o núcleo 
por ambas marxes, introducindo na delimitación tres parcelas sen edificación situadas a carón do parque 
do Piñeiro. Compre sinalar que esas parcelas están afectadas na práctica totalidade da súa superficie 
polo corredor ecolóxico do río Baa, polo tanto, os usos permitidos terían que adaptarse  ao establecido 
no artº 57 do POL o que posibilitaría, unicamente, a realización de construcións e instalacións agrícolas, 
viveiros e invernadoiros así como as infraestruturas de servizos, usos que tamén son compatibles en solo 
rústico e que deben contar en todos os caso coa previa autorización da DXOTU. Polo tanto decidiuse 
finalmente que eses terreos deberían ser excluídos da delimitación para garantir mellor a integridade 
ambiental do corredor do río Baa, mantendo dentro do perímetro a zona verde que é compatible co réxime 
do corredor e as parcelas que xa están edificadas nas que se poden establecer como usos 
complementarios do residencial, xa existente, os compatibles de tipo agrícola indicados anteriormente. 

 

Delimitación da zona norte do núcleo de O Piñeiro formulada inicialmente 

b) Tipo de núcleo rural e fondos de parcela de O Piñeiro: Este núcleo considerouse inicialmente, na 
totalidade do seu perímetro, como solo de núcleo rural común. Este tratamento non ten moita relación 
coa estrutura do núcleo e coas características das edificacións existentes na zona central na que existen 
numerosas vivendas e construcións auxiliares de tipo tradicional que xa se aprecian na fotografía aérea 
do voo americano do ano 1957.  
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Ademais os fondos das parcelas previstos inicialmente nalgúns casos eran claramente insuficientes tendo 
en conta a distancia entre aliñacións, obrigada pola liña de edificación da estrada DP-3501, segundo o 
establecido na lexislación de estradas (LEG/RLEG). 

c) Delimitación do núcleo rural de Lubián: A delimitación formulada inicialmente deixaba fora do perímetro 
do núcleo tres vivendas existentes na zona oeste que claramente pertencen a este núcleo e que 
finalmente foron incorporadas. 

d) Condicións de parcelación aos efectos de calculo do grao de consolidación:  Tal e como indicamos 
con anterioridade, estas condicións formúlanse en base á consideración dunha serie de variables que 
inclúen o tamaño medio das parcelas nos núcleos delimitados e as condicións de parcelamento que se 
establecen no PXOM-2003, PXOU-1985 e PBA. Nun primeiro momento tras considerar todas esas 
variables, optouse polas seguintes condicións de parcelación:  

- Superficie mínima e fronte mínimo en SNRT: 300 m²/8 m (PBA) 

- Superficie mínima e fronte mínimo en SNC1 (Os Buios e O Redondo): 600 m²/12 m (PBA) 

- Superficie mínima e fronte mínimo en SNC2 (Resto dos núcleos): 2000 m²/12 m (PBA) 

En base a estas condicións resultáronnos unhas delimitacións de núcleos e uns graos de consolidación 
razoables e posibles técnica e legalmente, que se indican no plano da ALTERNATIVA 1. Os graos de 
consolidación indícanse a continuación: 

NÚCLEO 
VIV EXISTENTES POSIBLES NOVAS VIV GRAO COSOLIDACIÓN (%) 

SNRT SNRC SNRT SNRC SNRT SNRC 

Mg-01 
Os Buios 

67 30 46 33 59,3% 47,6% 

Mg-02 
O Redondo 

20 13 9 16 69,0% 44,8% 

Mg-03 
O Feal 

19 9 19 7 50,0% 56,3% 

Mn-06 
O Piñeiro 

 34  5  82,5% 

Si-08 
Lubián 

21 12 18 8 53,8 60,0% 

 

Como se pode comprobar no cadro anterior os graos de consolidación resultantes desta alternativa 
axústanse aos mínimos esixibles de 50% no SNRT e de 1/3 no SNRC.  

En calquera caso tanto nesta alternativa como na seguinte tivéronse en conta outras dúas variables: 

- As parcelas existentes con unha superficie suficiente para construír unha vivenda serán edificables 
aínda que non se cumpran as condicións mínimas de parcelación. 

- Coa finalidade de non distorsionar a estrutura parcelaria dos núcleos rurais e cumprir cos graos de 
consolidación, en todos os casos, independentemente do tipo e do grao de núcleo permitirase 
unicamente  unha segregación da parcela matriz para obter dúas parcelas resultantes. 

3.2.3. ALTERNATIVA 2. 

As diferenzas coa alternativa 1 son as seguintes: 

a) Delimitación do núcleo rural de O Piñeiro na súa marxe oeste na zona coincidente co río Baa:  
Excluíronse as parcelas nas que non existen edificacións, mantendo unicamente a zona verde 
correspondente ao parque de O Piñeiro, así como as parcelas que xa están edificadas nas que se poden 
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establecer como usos complementarios do residencial, xa existente, os compatibles de tipo agrícola que 
se dispoñen no artigo 57 das determinacións normativas do POL. 

 

Delimitación da zona norte do núcleo de O Piñeiro definitiva  

b) Tipo de núcleo rural e fondos de parcela de O Piñeiro: Finalmente a zona central na que existen 
numerosas vivendas e construcións auxiliares de tipo tradicional incluíuse no tipo tradicional (SNRT) e 
ampliáronse os fondos das parcelas que dan fronte á estrada DP-3501 ata unha media de 45- 50 metros 
como no resto dos núcleos delimitados.  

 

Delimitación definitiva do núcleo de O Piñeiro 
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c) Delimitación do núcleo rural de Lubián: Incorporáronse tres vivendas existentes que forman parte do 
núcleo rural á zona de solo de núcleo rural común. 

 

Delimitación definitiva do núcleo de Lubián 

d) Condicións de parcelación aos efectos de calculo do grao de consolidación:  As condicións de 
parcelación adoptadas finalmente toman mais en consideración o tamaño medio das parcelas existentes 
nos núcleos rurais. No caso da parcela mínima a establecer nos núcleos clasificados como SRAU no 
planeamento vixente consideráronse os parámetros de parcelamento do PXOU-1985. Mantivéronse as 
dúas condicións referentes a considerar como edificables as parcelas existentes nas que se poida 
construír unha vivenda e o nº máximo de dúas parcelas por segregación independentemente da superficie 
da parcela matriz. 

En base a estas condicións resultáronnos unhas delimitacións de núcleos e uns graos de consolidación, 
que se plasman no plano da ALTERNATIVA 2: 

NÚCLEO 
RURAL 

LUGAR/ZONA 

GRAO DE 
CONSOLIDACIÓN 

NÚMERO DE VIVENDAS 

EXISTENTES NOVAS (POSIBLES) 

SNRT SNRC SNRT SNRC SNRT SNRC 

OS BUIOS 

A Xunqueira 63% ------------- 12 ------------- 7 ------------- 

Os Cadavás 56,2% ------------- 9 ------------- 7 ------------- 

O Basante      As 
Torres      Os Buios 

60,5% ------------- 46 ------------- 30 ------------- 

Crecemento oeste 
DP-3503  e          

Unión Os cadavás-
A Xunqueira 

 

------------- 

 

42,2% ------------- 19 ------------- 26 

Crecemento norte 
Os Buios por DP-

3503 
------------- 84,6% ------------- 11 ------------- 2 

TOTAL 60,4% 51,7% 67 30 44 28 
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O REDONDO 

O Basante (Sur) 87,5% ------------- 7 ------------- 1 ------------- 

O Pedrón (Norte) 76,5% ------------- 13 ------------- 4 ------------- 

Unión Basante  - O 
Pedrón  DP-3503 

------------- 50% ------------- 9 ------------- 9 

Crecemento O 
Pedrón norte 

------------- 80% ------------- 4 ------------- 1 

TOTAL 80% 56,5% 20 13 5 10 

O FEAL 

Zona central 57,6% ------------- 19 ------------- 14  

Ext. leste (estr. As 
Picas)  

------------- 50% ------------- 4 ------------- 4 

Ext. oste  cara O 
Pedrón 

------------- 55,55% ------------- 5 ------------- 4 

TOTAL 57,6% 52,9% 19 9 14 8 

LUBIÁN 

Zona Sur 55% ------------- 22 ------------- 18 ------------- 

Zona norte ------------- 51,7% ------------- 15 ------------- 14 

TOTAL 55% 51,7% 22 15 18 14 

O PIÑEIRO 

Zona central 66,7% ------------- 14 ------------- 7 ------------- 

Zona norte ------------- 78,6% ------------- 11 ------------- 3 

Zona sur ------------- 50% ------------- 8 ------------- 8 

TOTAL 66,7% 63,3% 14 19 7 11 

 

 4.- DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 
Tal e como indicamos no borrador da modificación puntual nos municipios con planeamento xeral 

aprobado, as delimitacións de núcleo rural considéranse como modificacións deste planeamento e o seu 
contido e tramitación realizarase de acordo co establecido nos artigos 190 e 191 do RLSG. 

4.1. CONTIDO DOCUMENTAL. 
En base ao establecido no artigo 190 A documentación da presente modificación puntual desenvolverase 

co contido que se indica a continuación: 

A ‐ MEMORIA. 

 MEMORIA INFORMATIVA. 

o Identificación dos núcleos nos censos e padróns oficiais, así como no PBA e a categoría que lle corresponda 

segundo o sistema de asentamento das DOT. 

o Afeccións sectoriais e dos diferentes instrumentos de ordenación do territorio que incidan sobre o ámbito. 

o Condicións topográficas, hidrográficas, elementos naturais existentes e outros elementos que podan incidir 

na delimitación. 

o Antecedentes existentes de delimitacións anteriores.  

o Nivel de integración das dotacións e servizos existentes no núcleo. 
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o Elementos ou ámbitos catalogados que deban ser obxecto de protección segundo a normativa sectorial de 

aplicación. 

 MEMORIA XUSTIFICATIVA. 

o Necesidade ou conveniencia de proceder ás delimitacións dos núcleos. Condicións en que se basea o 

perímetro proposto. 

o Grao de consolidación. 

o Tipo básico no que se insire o núcleo. 

B–FICHAS DOS NÚCLEOS (artº 138.2.b. RLSG). 

1. IDENTIFICACIÓN: Nome, situación por parroquia e código asignado. 

2. TIPO DE NÚCLEO: Respecto do sistema de asentamentos das DOT. 

3. SUPERFICIE E GRAO DE CONSOLIDACIÓN: Superficie de núcleo delimitada e categoría de solo (común e 

tradicional), nº de parcelas edificadas e consolidación en función do establecido no artº 35 RLSG. 

4. EVOLUCIÓN: Breve descrición da evolución do núcleo, tendencias de crecemento/decrecemento da poboación 

segundo os datos do IGE. 

5. CONDICIONANTES DO CONTORNO: Existencia de elementos naturais que condicionen o seu crecemento: 

topografía, canles de auga, situación costeira, existencia de elementos catalogados polos seus valores 

patrimoniais, naturais, paisaxísticos e outros. 

6. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICACIÓN: Breve descrición da tipoloxía predominante no núcleo: tipo de 

edificacións, usos, sistemas construtivos, materiais, alturas e outros. 

7. SISTEMA VIARIO: Breve descrición do sistema viario do núcleo e da pervivencia ou non da estrutura de camiños 

tradicionais, muros de peche e outros elementos. 

8. SISTEMA DE SERVIZOS URBANOS: Identificación e características principais das redes de servizos existentes 

no núcleo: de abastecemento e evacuación de augas, de subministración de enerxía eléctrica, iluminación 

pública, gas, telecomunicacións e outros, con análise do estado das redes e instalacións en relación coas 

necesidades actuais e das medidas procedentes para atender as necesidades que deriven do plan. 

9. IDENTIFICACIÓN DOS EQUIPAMENTOS E ZONAS VERDES OU ESPAZOS LIBRES: Elementos existentes ou 

propostos no núcleo con indicación do seu carácter público ou privado, superficie e características principais. 

C - ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN.  

Nas que se conteñan a regulación dos usos volumes e condicións hixiénico sanitarias dos terreos e as 
construcións, así como das súas características tipolóxicas, estéticas e construtivas. Esta regulación 
incluirase no documento para aprobación inicial. 

D – PLANOS DE INFORMACIÓN. 

1. PLANOS DE SITUACIÓN: Referentes á posición e inserción dos núcleos no territorio. 

2. PLANOS CORRESPONDENTES Á SITUACIÓN DOS NÚCLEOS NO PLANEAMENTO VIXENTE: A estes 

efectos tomarase como base a cartografía do PXOM-2003. 

3. PLANOS COAS EDIFICACIÓNS, DOTACIÓNS E SERVIZOS URBANOS EXISTENTES: Sobre base cartografía 

elaborada a estes efectos tomando como base as orto-fotografías do PNOA-10 e adaptada ao establecido nas 

NNTTPP. Nestes planos identificaranse as edificacións de carácter tradicional. 
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4. PLANOS COAS AFECCIÓNS DA LEXISLACIÓN SECTORIAL QUE AFECTAN A CADA NÚCLEO RURAL: Para 

elo tomarase como base a información que consta no visor do PBA, así como nos sectoriais de Augas de Galicia 

e Conservación da Natureza. 

5. PLANOS CORRESPONDENTES AOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO CON 

INCIDENCIA SOBRE OS DIFERENTES NÚCLEOS. Consideraranse as mesmas bases de información que para 

a serie de planos anterior. 

D – PLANOS DE ORDENACIÓN. 

1. PLANOS, REALIZADOS SOBRE BASE PARCELARIA CATASTRAL. Nesta serie de planos reflectiranse os 

seguintes datos: 

a. PERÍMETRO DO NÚCLEO DELIMITADO. 

b. ZONA DEL NÚCLEO CORRESPONDENTE A CADA TIPO (HISTÓRICO-TRADICIONAL / COMÚN). 

E- FOTOGRAFÍAS AÉREAS. 

1. FOTOGRAFÍA AÉREA CORRESPONDENTE AO VOO AMERICANO DO ANO 1956. 

2. ORTO-FOTOGRAFÍA DO ANO 2019 CORRESPONDENTE AO PNOA-10. 

4.2. PROCEDEMENTO DE APROBACIÓN. 
A tramitación axustarase ao procedemento disposto nos artigos 78.4. da LSG e 191 do RLSG, a estes 

efectos consideramos que segundo o establecido no artigo 6 da Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental e no apartado “ámbito de aplicación da avaliación ambiental estratéxica de plans” da 
páxina web de avaliación ambiental as DNR serán obxecto de avaliación ambiental estratéxica simplificada, 
e en consecuencia os pasos a seguir serán os que se indican a continuación: 

a) O órgano municipal competente remitirá ao órgano ambiental a solicitude de inicio da avaliación 
ambiental estratéxica simplificada, á cal achegará a delimitación proposta e o documento ambiental 
estratéxico, co contido establecido na lexislación vixente. 

b) O órgano ambiental, no prazo de dous meses, contado desde a recepción da documentación  
completa, formulará o informe ambiental estratéxico, tras identificar e consultar as administracións 
públicas afectadas e as persoas interesadas por un prazo de dous meses. Entre os órganos que 
haberá que consultar estará o competente en materia de urbanismo. 

Neste senso serán consultadas tamén as empresas ou entidades titulares dos sistemas de 
infraestruturas de servizos, en relación coa suficiencia ou necesidade de reforzo e ampliación das 
redes existentes no núcleo e coas posibles previsións derivadas da delimitación de áreas de actuación 
integral nel. 

O órgano ambiental, tendo en conta o resultado das consultas, determinará no informe ambiental 
estratéxico se o expediente de delimitación do solo de núcleo rural ten ou non efectos significativos 
no medio. No caso de non prever efectos significativos, o expediente poderá aprobarse nos termos 
que o propio informe estableza. 

c) O concello, tras a súa aprobación inicial, someterá o expediente de delimitación a información pública 
por un prazo mínimo de dous meses, mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia 
e en dous dos xornais de maior difusión da provincia. Así mesmo, notificaráselles individualmente ás 
persoas titulares catastrais dos terreos respecto dos cales se proxecte unha modificación na súa 
clasificación urbanística. 
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O concello deberá solicitar, no momento que corresponda en cada caso, os informes sectoriais que 
resulten preceptivos de conformidade coa normativa vixente. 

d) O expediente será aprobado provisionalmente polo órgano municipal competente para a aprobación 
do planeamento xeral. 

e) O concello remitirá o expediente ao órgano competente en materia de urbanismo para que resolva 
sobre a súa aprobación definitiva no prazo de tres meses, contado desde a recepción do expediente 
completo no rexistro da consellería. Transcorrido este prazo sen resolución expresa, entenderase 
aprobado por silencio administrativo. 

5.- CARACTERIZACIÓN DA SITUACIÓN DO MEDIO AMBIENTE ANTES DE DESENVOLVEMENTO DO 
PLAN NO ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO. 
 

5.1.- LOCALIZACIÓN DO ÁMBITO TERRITORIAL. 
O ámbito territorial deste instrumento de planeamento localízase sobre os terreos correspondentes a 

cinco núcleos rurais que pertencen ás parroquias de San Xurxo de Magalofes (Os Buios, O Redondo e O 
Feal), Santa Mariña de Sillobre (Lubián) e San Salvador de Maniños (O Piñeiro). As parroquias de Magalofes 
e Sillobre están na zona interior do concello, que é a de orografía mais accidentada e a de Maniños está 
vinculada á ría de Ferrol. 

5.2.- ANÁLISE DO MEDIO. 
 

5.2.1.- DESCRICIÓN XERAL DO ÁMBITO DE ESTUDO. 

O concello de Fene está dividido en oito parroquias: Barallobre (Santiago), Fene (San  salvador), Limodre 
(Santa Olaia), Magalofes (San Xurxo), Maniños (San Salvador), Perlío (Santo Estevo), San Valentín e 
Sillobre (Santa Mariña). Tal e como indicamos anteriormente os núcleos rurais que se integran no presente 
expediente de delimitación pertencen ás parroquias de Magalofes (Os Buios, O Redondo e O Feal), Sillobre 
(Lubián) e Maniños (O Piñeiro).  

As parroquias máis poboadas do municipio de Fene son as de Perlío e Fene, con mais de 3.000 
habitantes, que é onde se localizan os núcleos urbanos.  As parroquias vinculadas á ría de Ferrol; entre as 
que se atopa a de Maniños ocupan os seguintes postos por orde de importancia en nº de habitantes. Por 
último as parroquias interiores que son as de Sillobre e Magalofes  peor comunicadas e de orografía mais  
accidentada son as que teñen menos poboación. 

Os asentamentos obxecto deste estudo constitúen agrupacións que no seu orixe estaban vinculados ás 
capacidades produtivas do medio nas que existen vivendas de carácter tradicional pero que non responden 
estritamente á tipoloxía da aldea pechada de carácter rural ou labrego. 

A estrutura mais habitual que se pode apreciar sobre todo nos núcleos rurais de Os Buios, O Redondo 
e O Piñeiro é a de carácter lineal ó longo de estradas ou vías existentes, nas que se mesturan as vivendas 
familiares antigas que raramente responden ás características típicas da vivenda labrega, con outras de 
recente construción. Os asentamentos de O Feal e Lubián manteñen o carácter tradicional económico e 
axústanse a patróns mais propios do medio rural. 
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Parroquias do municipio de Fene.. 

5.2.2.- CONDICIÓNS TOPOGRÁFICAS, HIDROGRÁFICAS, ELEMENTOS NATURAIS EXISTENTES. 

- OS BUIOS. 

Este asentamento que está formado pola unión de varias entidades de poboación, foi incluído polo 
PXOM-2003 no núcleo urbano de Magalofes que está considerado no modelo do plan xeral como “cabeceira” 
ou principal na parroquia. Está formado por unha serie de lugares que teñen o seu orixe nos asentamentos 
orixinarios ou fundacionais de A Xunqueira, Os Buios-A Torre e O Basante, que amosan  pequenos 
desenvolvementos periféricos e edificacións mais recentes que se desenvolven ao longo da estrada 
provincial DP-3503. 

Predomina a edificación de vivenda familiar exenta en parcela, sobre todo na zona da estrada provincial, 
agás nos núcleos tradicionais orixinarios onde as edificacións están mais relacionadas entre si, formando 
agrupacións de vivenda tradicional creando espazos propios das zonas rurais como son as eiras. Dispón de 
servizos urbanísticos básicos excepto abastecemento de auga. 

En canto á topografía compre sinalar que se trata dun núcleo que se sitúa a media ladeira cunha 
pendente descendente en dirección sur-norte que se desenvolve seguindo unha pendente ascendente pola 
estrada provincial DP-3503, este aspecto non incide demasiado na delimitación agás na zona leste onde 
coincidente coa vaguada do río Magalofes.  

As condicións hidrográficas e naturais que inciden na delimitación están vinculados á existencia do río 
Magalofes que se toma como límite do núcleo pola zona leste. Este curso fluvial deberá ser preservado en 
todo o posible para garantir a calidade das augas, o cumprimento da normativa sectorial na materia e a 
conectividade ecolóxica. Compre destacar que o POL delimita un corredor ecolóxico vinculado a este río. 
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- O REDONDO. 

Este núcleo, xunto có anterior, forma parte do núcleo cabeceira de Magalofes, ten un carácter máis 
tradicional e nel atópanse as escasas dotacións de equipamentos da parroquia  (escola e radio-club, local 
social, igrexa e cemiterio). Trátase dun núcleo bastante compacto con dous asentamentos de carácter 
fundacional O Pedrón ao norte e O Basante ao sur, con pequenos desenvolvementos periféricos e algunhas 
edificacións de mais recente construción apoiadas na estrada DP-3503. 

Ao igual que no caso anterior, predominan as edificacións residenciais de vivenda familiar illada en 
parcela, nos núcleos tradicionais orixinarios as vivendas teñen edificacións adxectivas apegadas ao corpo 
principal debido á súa vinculación mais estreita coas actividades agropecuarias.  

A topografía é mais accidentada que na zona de Os Buios, sobre todo no marxe oeste da estrada 
provincial que descende cara o val do río Magalofes. En canto ás condicións hidrográficas e naturais, ao 
igual que no caso anterior, circunscríbense á existencia do río Magalofes que se toma como límite do núcleo 
pola zona suroeste.  

- O FEAL. 

O acceso ao núcleo de O Feal prodúcese a por unha vía municipal que parte da DP-350 no lugar de O 
Pedrón onde se localizan a escola-radio-club e o local social de San Marcos. Trátase dun asentamento de 
características rurais con caserío claro, rodeado de montes e prados  pero con escasas zonas de labradío. 

Predominan as vivendas de carácter tradicional con edificacións adxectivas apegadas ao corpo principal 
debido á súa vinculación mais estreita coas actividades agropecuarias, a lo menos en orixe.  

A topografía amosa unha pendente suave descendente en dirección norte-sur, sen que se aprecien 
zonas excesivamente escarpadas. Non existen condicionantes de tipo hidrográfico e natural que afecten á 
delimitación na zona ocupada polas edificacións, pero hai que ter en conta a proximidade do espazo de 
interese do Coto das Nodias e do corredor do río Magalofes que limitan a expansión polo norte e leste. 

- LUBIÁN. 

Está encadrado na zona intermedia a nivel topográfico que corresponde aos asentamentos situados 
entre as cotas topográficas 100 e 200, que conforman aldeas de carácter rural, nos que as vivendas están 
mais espalladas que no caso das terras baixas da zona costeira. Trátase dun asentamento de carácter 
fundacional, con desenvolvementos periféricos e escasas edificacións de nova construción. Igual que no 
caso anterior predominan as vivendas de carácter tradicional con edificacións adxectivas apegadas ao corpo 
principal debido á súa vinculación mais estreita coas actividades agropecuarias.  

A topografía amosa unha pendente suave descendente en dirección leste-oeste, cara o val do río Xarrón, 
sen que se aprecien zonas excesivamente escarpadas. Non existen condicionantes de tipo hidrográfico ou 
natural destacables na zona ocupada polas edificacións, pero hai que considerar a proximidade dos 
corredores ecolóxicos vinculados aos cursos fluviais do río Xarrón e dun afluente deste curso principal que 
rodean o núcleo polo norte, leste e oeste. 

- O PIÑEIRO. 

Este núcleo está encadrado na zona das terras baixas do municipio referente aos núcleos situados cerca 
do litoral costeiro a unha cota inferior á 100 m. Trátase dun asentamento de carácter fundacional, con 
desenvolvementos periféricos de carácter liñal que se estende en dirección norte-sur o longo da estrada 
provincial DP-3501. Predominan as vivendas de carácter tradicional con edificacións adxectivas 
apegadas ao corpo principal. 
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A topografía é practicamente cha. Ten un importante condicionante hidrográfico debido a que o núcleo 
está atravesado polo Río Baa que coincide cun corredor ecolóxico do POL. Ademais existe outro 
condicionante que afecta na zona sur, motivado polo trazado do gasoduto Mugardos-Cabanas-As Pontes-
Guitiriz e dunha liña de alta tensión coincidente có trazado do anterior. 

 

6.- EFECTOS AMBIENTAIS PREVISIBLES. 
 

Os posibles efectos ambientais derivados da aplicación da modificación puntual proxectada, poderían 
ser dos tipos que se indican a continuación: 

- Espazos naturais protexidos: 

A modificación puntual non afecta a espazos naturais protexidos incluídos na Rede Natura 2000, na Rede 
Galega de Espazos Protexidos ou noutros espazos naturais protexidos.   

- Fauna e flora: 

O ámbito da modificación puntual está totalmente antropizado polo que non existe flora ou fauna de 
interese ambiental relevante que se poida ver afectado. Por este motivo no se prevén efectos adversos 
da modificación puntual sobre  a fauna e a flora. 

- Ciclo hídrico: 

Os posibles efectos sobre o ciclo hídrico evítanse ao excluír dos perímetros delimitados dos núcleos 
rurais os cursos fluviais dos ríos Magalofes e Baa. 

Desenvolvemento social: 

A aplicación desta planificación xerará efectos moi positivos sobre o desenvolvemento social debido a 
que se posibilitará a concesión de licenzas nos núcleos delimitados, así como completar as redes de 
servizos urbanos. 

Atmosfera, solo, enerxía e xeración de residuos: 

A aplicación da modificación puntual no vai a xerar efectos apreciables sobre a atmosfera, clima, 
contaminación do solo ou xeración de residuos respecto ao estado actual. 

Paisaxe: 

Tal e como se conclúe no estudo da paisaxe, non se detectaron ámbitos de especial valor ou significación 
paisaxística na zona afectada pola MP. Tampouco existen zonas de especial exposición visual debido á 
orografía do contorno dos núcleos rurais e polas masas de arboredo existentes. 

Patrimonio cultural: 

No ámbito de estudo existen unha serie de elementos de carácter arquitectónico e etnográfico que serán 
incluídos no catálogo da MP e aos que se outorgará o réxime de protección adecuado, delimitando 
contornos de protección precisos. 

Consumo de auga:   

O posible aumento do consumo de auga está relacionado co aumento de poboación do ámbito. A estes 
efectos compre sinalar que nos núcleos da zona alta que son todos agás o de O Piñeiro non existe 
abastecemento, polo que non se producirá en principio unha maior necesidade de ampliación desta rede. 



ARQYUR  S.C. 
MenéndezPelayo, 11, 5ºC 

A Coruña ‐ 15005 

 

 
MP PXOM FENE- DELIMITACIÓN DOS NÚCLEOS RURAIS 
DE OS BUIOS, O REDONDO, O FEAL, LUBIAN E PIÑEIROS. 

18 de 33 

CONCELLO DE FENE 
ALFREDO GARROTE PAZOS  (COL Nº 1440 COAG). 
SARA PRIETO HORTAS (COL Nº 4754 COAG) 
 

BORRADOR 
 DECEMBRO 2020 

 
 

No núcleo de O Piñeiro onde existe rede de abastecemento poderán construírse 18 novas vivendas que 
a razón de 170 l/hb/día incrementará o consumo nuns 11.000 litros/día incremento que non resulta 
significativo. 

Vertidos de augas residuais:  

A totalidade das zonas que se inclúen nas delimitacións propostas contan con saneamento de augas 
residuais polo que non se producirán efectos ambientais debido a esta variable. 

Residuos sólidos urbanos:  

As zonas obxecto de delimitación contan con recollida municipal de RSU. 

Contaminación lumínica: 

A delimitación do núcleo xa conta con alumeado público, polo que non se vai producir aumento da 
contaminación lumínica. 

Consumo de enerxía:  

A zona conta con rede de subministración de enerxía eléctrica con capacidade suficiente para acoller as 
novas vivendas que resulten da delimitación dos núcleos rurais 

 

7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE A NORMATIVA SECTORIAL E OS INSTRUMENTOS  
TERRITORIAIS CONCORRENTES. 

 

7.1.- AFECCIÓNS SECTORIAIS. 
 

7.1.1.- NÚCLEO RURAL DE OS BUIOS. 

As  afeccións sectoriais que inciden sobre este núcleo de poboación son as seguintes. 

- AUGAS: O ámbito do núcleo rural está afectado na zona leste polo río Magalofes que está identificado 
no visor de Augas de Galicia có códido de identificación 10037733944. Debido a esta circunstancia 
haberá que ter en conta o disposto na Lei de Augas e no Regulamento do dominio público hidráulico. A 
proposta consiste en excluír do perímetro do núcleo o curso fluvial a fin de que non se afecte á calidade 
das augas e se manteña a conectividade ecolóxica. 

- ESTRADAS:  A vía principal deste núcleo correspóndese coa estrada provincial DP-3503, polo tanto, 
haberá que considerar as afeccións na zona de protección do dominio público viario desta estrada en 
aplicación do disposto na Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia (LEG) e no Decreto 66/2016, 
do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia (RLEG).  

- ENERXÍA: Pola zona norte do núcleo descorre unha liña eléctrica de media tensión (LMT) que afecta 
principalmente ao rueiro de A Xunqueira e que remata nun centro de transformación existente que se 
sitúa fronte a unha nave industrial. A este efectos haberá que ter en conta o disposto no RD 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro e procedimientos de autorización de instalaciones de energía elétrica, así como , no RD 
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
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- AEROPORTOS:  A zona oeste do núcleo correspondente ao lugar de A Xunqueira está afectada polas 
servidumes aeronáuticas do aeroporto de A Coruña. Polo tanto haberá que considerar o disposto no 
Real Decreto 374/1996, de 23 de febrero, por el que se modifica las servidumbres aeronáuticas 
establecidas en el aeropuerto de La Coruña. 

-PATRIMONIO CULTURAL: Os elementos que figuran na cartografía do PBA son os seguintes: 

 Torre: Clave 15035_55224 / Código: TO15035/ Tipo: Arqueolóxico/ Coord: 568.449; 4.811.763. 

 Rueiro en O Basante: Clave 15035_6033/ Tipo: Arquitectónico/ Coord: 568.624; 4.811.686. 

 Rueiro en Buios: Clave 15035_6041/ Tipo: Arquitectónico/ Coord: 568.386; 4.811.833. 

 Rueiro en A Xunqueira: Clave 15035_6035/ Tipo: Arquitectónico/ Coord: 567.913; 4.812.040. 

Nun apartado da memoria informativa analízanse en detalle os elementos ou ámbitos catalogados que 
deben ser obxecto de protección . A estes efectos terase en conta ademais do PBA, a información que 
consta no PXOM vixente e a prospección do PXOM que está en redacción, realizando un filtrado destas 
fontes coa finalidade de elaborar o Catálogo definitivo do expediente de delimitación deste núcleos. 

A normativa sectorial a ter en conta neste caso é a establecida na Lei 5/2016, do 4 de maio, do 
patrimonio cultural de Galicia (LPCG).    

 

Afeccións do NR de os Buios - PBA 

7.1.2.- NÚCLEO RURAL DE O REDONDO. 

As  afeccións sectoriais que inciden sobre este núcleo de poboación son as seguintes. 

- AUGAS: A zona suroeste do núcleo rural está afectada parcialmente polo río Magalofes. A estes 
efectos terase en conta o disposto na Ley de Augas e no Regulamento do dominio público hidráulico 
para as zonas de servidume e de policía deste curso fluvial. A proposta o igual que no caso de Os Buios 
consiste en excluír do perímetro do núcleo o curso fluvial a fin de que non se afecte á calidade das 
augas e se manteña a conectividade ecolóxica. 
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- ESTRADAS: A vía que articula o núcleo en dirección norte sur correspóndese coa estrada DP-3503, 
polo tanto, este núcleo vese afectado pola zona de protección do dominio público viario desta estrada 
resultando de aplicación o disposto na LEG e no RLEG.  

- ENERXÍA: A mesma LMT que afecta ao núcleo de Os Buios atravesa pola zona norte deste núcleo no 
lugar de O Pedrón, polo tanto haberá que ter en conta o disposto na lexislación sectorial en materia de 
liñas eléctricas mencionada no caso anterior. 

- PATRIMONIO CULTURAL: Os elementos que figuran na cartografía do PBA son os seguintes: 

 Escola en San Marcos: Clave 15035_55224 / Tipo: Arquitectónico/ Coord: 568.875; 4.812.051. 

 Rueiro no Pedrón : Clave 15035_12578/ Tipo: Arquitectónico/ Coord: 568.821; 4.812.020. 

 Vivenda en O Redondo: Clave 15035_6041/ Tipo: Arquitectónico/ Coord: 568.727; 4.812.015. 

 Casa reitoral de Magalofes: Clave 15035_6042/ Tipo: Arquitectónico/ Coord: 568.721; 4.811.963. 

 Cruceiro na Redonda: Clave 15035_6029/ Tipo: Etnográfico/ Coord: 568.729; 4.811.918. 

 Igrexa parroquial de Magalofes: Clave 15035_6030/ Tipo: Arquitectónico/ Coord: 568.725; 4.811.899. 

 Cemiterio de Magalofes: Clave 15035_6031/ Tipo: Arquitectónico/ Coord: 568.740; 4.811.878. 

 Horreo no Redondo: Clave 15035_6034/ Tipo: Etnográfico/ Coord: 568.772; 4.811.671. 

 Rueiro na Torre : Clave 15035_6032/ Tipo: Arquitectónico/ Coord: 568.781; 4.811.649. 

No apartado referente aos elementos ou ámbitos catalogados que deban ser obxecto de protección  
que se contén na memoria informativa realizarase o filtrado mencionado para o núcleo anterior. 
Aplicarase a LPCG. 

 

Afeccións do NR de O Redondo  - PBA 
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7.1.3.- NÚCLEO RURAL DE O FEAL. 

As  afeccións sectoriais que inciden sobre este núcleo de poboación son as seguintes. 

- AUGAS:  Pola zona leste deste núcleo descorre o río Magalofes, este curso queda moi afastado do 
perímetro proposto para este núcleo e en consecuencia non se produce afección algunha.  

- ENERXÍA: A mesma LMT que afecta aos núcleos de Os Buios e O Redondo descorre pola zona  oeste 
deste núcleo pero non afecta á delimitación proposta. 

- PATRIMONIO CULTURAL: Na cartografía do PBA tan só aparece un elemento: 

 Fonte en Fontenova: Clave 15035_6038 / Tipo: Etnográfico/ Coord: 569.263; 4.811.782. 

No apartado referente aos elementos ou ámbitos catalogados que deban ser obxecto de protección 
realizarase o filtrado mencionado para os núcleos anteriores. Aplicarase a LPCG. 

 

Afeccións do NR de Feal  - PBA 

7.1.4.- NÚCLEO RURAL DE LUBIÁN. 

As  afeccións sectoriais que inciden sobre este núcleo de poboación son as seguintes. 

- AUGAS: Na zona norte deste núcleo núcleo nace un afluente do río Xarrón sen nome que ten o código 
de identificación 950140081473. A zona de policía deste rego afecta moi parcialmente á zona noroeste 
do núcleo, en consecuencia aplicarase o disposto na Ley de Augas e no RDPH.  

- ENERXÍA: Pola zona oeste do núcleo descorren dúas liñas eléctricas (LAT e LMT) polo tanto haberá 
que ter en conta o disposto na lexislación sectorial en materia de liñas eléctricas mencionada nos casos 
anteriores. 

- AEROPORTOS: O límite oeste do núcleo está afectado polas servidumes aeronáuticas do aeroporto 
de A Coruña. Polo tanto haberá que ter en conta o disposto no RD 374/1996. 



ARQYUR  S.C. 
MenéndezPelayo, 11, 5ºC 

A Coruña ‐ 15005 

 

 
MP PXOM FENE- DELIMITACIÓN DOS NÚCLEOS RURAIS 
DE OS BUIOS, O REDONDO, O FEAL, LUBIAN E PIÑEIROS. 

22 de 33 

CONCELLO DE FENE 
ALFREDO GARROTE PAZOS  (COL Nº 1440 COAG). 
SARA PRIETO HORTAS (COL Nº 4754 COAG) 
 

BORRADOR 
 DECEMBRO 2020 

 
 

- PATRIMONIO CULTURAL: Na cartografía do PBA tan só aparece un elemento: 

 Lavadoiro en Lubián: Clave 15035_6208 / Tipo: Etnográfico/ Coord: 568.918; 4.812.792 

Este elemento carece de interese patrimonial polo tanto non se prevé a súa inclusión no Catálogo. 

 

Afeccións do NR de Lubián  - PBA 

7.1.5.- NÚCLEO RURAL O PIÑEIRO. 

As  afeccións sectoriais que inciden sobre este núcleo de poboación son as seguintes. 

- AUGAS: O núcleo rural está afectado na zona norte polo Río Baa con código de identificación  
1003773396. Debido a esta circunstancia haberá que ter en conta o disposto na Lei de Augas e no 
Regulamento do dominio público hidráulico. A proposta consiste en excluír do perímetro do núcleo o 
curso fluvial a fin de que non se afecte á calidade das augas e se manteña a conectividade ecolóxica. 

- ESTRADAS: O núcleo está atravesado en dirección norte-sur pola estrada provincial DP-3501, polo 
tanto, aplicaranse as limitacións derivadas da protección do dominio público viario desta estrada 
segundo o disposto na LEG e no RLEG.  

- ENERXÍA ELÉCTRICA: Na zona norte do núcleo rematan dúas LMT que alimentan a dous CTs. Pola 
zona sur preto do campo de fútbol cruza unha LAT de 132 kv que queda fóra do perímetro proposto. 
En base ao anterior haberá que ter en conta o disposto na lexislación sectorial en materia de liñas 
eléctricas mencionada nos casos anteriores. 

-ENERXÍA-GASODUTO: Pola zona sur pola nas inmediacións da LAT mencionada no punto anterior, 
atravesa o gasoduto Mugardos-Cabanas-As Pontes-Guitiriz pertencente á rede troncal de Reganosa, 
Esta infraestrutura queda fóra da delimitación proposta. 

- PATRIMONIO CULTURAL: Os elementos que figuran na cartografía do PBA son os seguintes: 
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 Fonte de Piñeiro: Clave 15035_6075 / Tipo: Etnográfico/ Coord: 565.266; 4.810.481. 

 Casa na estrada de Limodre 1 : Clave 15035_6063/ Tipo: Arquitectónico/ Coord: 565.285; 4.810.406 

 Casa na estrada de Limodre 2: Clave 15035_6064/ Tipo: Arquitectónico/ Coord: 565.325; 4.810.320. 

No apartado referente aos elementos ou ámbitos catalogados que deban ser obxecto de protección 
realizarase o filtrado mencionado para o núcleo anterior. Aplicarase a LPCG. 

 

Afeccións do NR de O Piñeiro  - PBA 

7.2.- INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO. 
Os instrumentos de ordenación territorial con incidencia no municipio de Fene son os que se enumeran 

a continuación: 

 Directrices de ordenación do territorio (DOT). 
 Plan de ordenación do litoral de Galicia (POL). 
 Plan sectorial hidroeléctrico das concas hidrográficas de Galicia-Costa. 
 Rede viaria de Ferrol, Fene, Neda, Narón, Ares, Mugardos e Cabanas. 
 Plan sectorial de Ordenación de Áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 Modificación da rede viaria de Ferrol, Fene, Narón, Neda, Ares, Mugardos e Cabanas. 
 Gasificación do Noroeste: Rede de Ferrol. 
 Mugardos-As Pontes-Guitiriz e Ramal á C.C.C. das Pontes e instalacións auxiliares. 
De todos estes instrumentos, os únicos que teñen efectos previsibles sobre a modificación puntual son 

as DOT e o POL, toda vez que o Gasoducto Mugardos-As Pontes-Guitiriz queda fóra da delimitación. 

7.2.1.- DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO (DOT). 

O concello de Fene forma parte do espazo urbano configurado o redor da Rexión Urbana de A Coruña-
Ferrol. No presente caso haberá que ter en conta as determinacións contidas no punto 3.1. das DOT para o 
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desenvolvemento e ordenación dos asentamentos, en especial aquelas que se refiren aos núcleos rurais de 
poboación que se detallan na memoria informativa : 

- DETERMINACIÓNS EXCLUÍNTES: 

3.1.1. Para aproveitar as potencialidades e vantaxes do sistema de asentamentos definido nestas DOT 
e corrixir as actuais disfuncións, potenciaranse os nodos ou núcleos de referencia dos diferentes niveis. 

Un dos obxectivos que persegue a delimitación dos núcleos rurais obxecto desta MP é precisamente 
potenciar o sistema de núcleos rurais do concello de Fene. 

3.1.5. Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico: 

d. Priorizarán a compactación das cidades, vilas e núcleos existentes fronte á súa expansión sobre terreos en 
estado natural, mediante operacións de rehabilitación, reforma e consolidación no seu interior. Asemade, 
evitaranse os crecementos ao longo das vías de comunicación. 

A delimitación dos núcleos rurais que se propón na presente figura de planeamento pretende compactar 
os núcleos existentes de Os Buios, O Redondo, O Feal, Lubiáns e Piñeiro, consolidando as zonas 
ocupadas polas edificacións existentes e evitando novos crecementos ao longo das vías supramunicipais 
que nalgún dos casos constitúe o eixe principal sobre os que se asentan. 

3.1.6. Terán consideración de Solo de núcleo rural as áreas do territorio que serven de soporte a un 
asentamento de poboación singularizado, identificable e diferenciado administrativamente nos censos e 
padróns oficiais, que o planeamento municipal defina e delimite. Teranse en conta unha serie de criterios: 
a súa clasificación en planeamentos anteriores, o número de vivendas, o grao de consolidación, a 
vinculación e presenza de actividades propias do medio rural e aqueloutros definidos na lexislación 
urbanística. 

Tal e como expuxemos nun apartado anterior, estes núcleos rurais constitúen asentamentos de 
poboación singularizados, identificados e diferenciados tanto nos padróns como no PBA.  

Estes núcleos xa están identificados no PXOM vixente pero cunha clasificación de solo inadecuada e na 
meirande parte dos casos sen delimitación. En canto ao nº de vivendas e grao de consolidación 
analizaranse nas fichas de cada un dos núcleos que se integran na documentación do presente 
expediente de delimitación. 

3.1.9. Na delimitación dos núcleos rurais dos asentamentos de tipo polinucleares prestarase especial 
atención á existencia de lazos de cohesión que garantan a súa integración como tales. 

Os núcleos rurais de O Redondo, O Feal, Lubián e Piñeiros pódense considerar como mononucleares e 
compactos. O único que responde ao tipo polinuclear é o de Os Buios, que está integrado por unha serie 
de lugares (A Xunqueira, Os Buios, A Torre, O Basante, As Queiras e O Cadavás) que parten da 
existencia de tres núcleos orixinarios que son os de A Xunqueira, Os Buios e O Basante identificados no 
vixente plan xeral como “rueiros” que están articulados entre si pola vía provincial DP-3503 e varios 
camiños laterais que se bifurcan desta vía principal. 

3.1.11. Respecto aos núcleos rurais, o planeamento urbanístico deberá estudar as necesidades de 
crecemento que teñan en conta criterios socioeconómicos, así como a tipoloxía do modelo de 
asentamento rural que co menor impacto posible sobre o medio se integra na contorna, identificando as 
dinámicas recentes de transformación e evitando conxuntos indiferenciados 
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As delimitacións propostas non proxectan novos crecementos senón que se compacta a estrutura 
existente, respéctanse os valores naturais da contorna e procuran potenciar a identidade de cada un 
deles evitando conxuntos indiferenciados. 

- DETERMINACIÓNS ORIENTATIVAS: 

3.1.16. Os Plans xerais de ordenación municipal e os instrumentos de ordenación do territorio resolverán 
as necesidades de crecemento de conformidade cos principios de sustentabilidade e atendendo aos 
seguintes criterios:  

a. Prestarase especial atención ás características propias e diferenciadoras de cada núcleo ou asentamento, 
tales como a súa inserción topográfica, a relación co seu contorno máis próximo, as actividades realizadas nese 
contorno próximo e o seu encadre parroquial, morfoloxía viaria e parcelaria, tipoloxías arquitectónicas, elementos 
patrimoniais e a paisaxe que entre eles compoñen. 

Os criterios que se enumeran nesta determinación constitúen o principal obxectivo desta figura de 
planeamento; inserción topográfica, relación coa contorna inmediata, morfoloxía viaria e parcelaria, 
tipoloxías arquitectónicas, así como a identificación e protección dos elementos patrimoniais. 

7.2.2.- PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL. 

Tal e como se pode apreciar na ilustración que se insire a continuación, debido á súa orografía e posición 
entre as rías de Ferrol ao norte e Ares ao sur, o termo municipal de Fene está case que totalmente incluído 
no ámbito do POL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito do POL no municipio de Fene representado en liña descontinua en cor vermello. 

Os núcleos rurais obxecto do presente estudo, están dentro do ámbito do POL. A continuación indícanse 
as características de cada núcleo segundo se establece na cartografía do modelo de xestión do POL, 
especificando a Unidade de paisaxe na que se sitúa, a morfoloxía do núcleo, as áreas continuas e 
descontinuas e as determinacións normativas de aplicación.  
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- OS BUIOS. 

- Unidade de Paisaxe: Fene. 

- Morfoloxía do núcleo: Trátase dun núcleo polinuclear con tres asentamentos de carácter fundacional 
en  A Xunqueira, Os Buios-A Torre e O Basante, con pequenos desenvolvementos periféricos. Estes 
tres lugares fóronse unindo entre si mediante edificacións de mais recente construción (outras 
edificacións) situadas sobre todo na estrada provincial DP-3503. 

- Áreas continuas e descontinuas: O contorno do núcleo está na área de ordenación. O POL delimita 
un corredor ecolóxico ao longo do curso fluvial do río Magalofes. 

- Determinacións normativas: Os terreos que se inclúen na delimitación do núcleo rural están 
clasificados no PXOM vixente como solo urbano, agás os correspondentes á zona de Os Cadavás que 
están en SRAU. De acordo co anterior, en aplicación do establecido no artigo 3.2. da normativa do POL, 
este non é de aplicación no ámbito da zona de este núcleo clasificada como solo urbano. Os terreos da 
zona de Os Cadavás están situados nunha área de ordenación, nestas áreas resultan de aplicación os 
principios xerais que se establecen no artigo 37 da normativa do POL que se detallan a continuación:. 

a. Favorecer a relación dos desenvolvementos e infraestruturas co seu contorno natural e rural próximo 
evitando a presión sobre espazos de valor natural ou cultural.  

b. Preservar, na medida do posible, o fondo escénico das paisaxes litorais constituído polas abas expostas 
ao mar libres de edificación.  

c. Favorecer os procesos de compactidade e complexidade garantindo a conectividade dos sistemas 
mediante corredores transversais, ecolóxicos e funcionais, evitando a dispersión e difusión, así como os 
procesos de unión de núcleos mediante continuos lineais ao redor das vías de comunicación.  

d. Planificar, no seu caso, desenvolvementos urbanísticos sostibles, preservando os espazos e elementos de 
valor de xeito integrado na paisaxe.  

e. Planificar, se é o caso, os desenvolvementos urbanísticos cunha escala, morfotipoloxía e disposición 
conforme co carácter do modelo de organización identitario do lugar. 

 

Núcleos de Os Buios e O Redondo na cartografía do modelo de xestión do POL. 
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- O REDONDO. 

- Unidade de Paisaxe: Fene. 

- Morfoloxía do núcleo: Trátase dun núcleo bastante compacto con dous asentamentos de carácter 
fundacional en O Basante e O Pedrón, con pequenos desenvolvementos periféricos e algunhas 
edificacións de mais recente construción apoiadas na estrada DP-3503, na que se sitúa  o conxunto 
parroquial da igrexa de Magalofes, cemiterio e casa reitoral.   

- Áreas continuas e descontinuas: O contorno do núcleo está na Área de Ordenación. O POL delimita 
un corredor ecolóxico ao longo do curso fluvial do río Magalofes. 

- Determinacións normativas: Os terreos que se inclúen na delimitación do núcleo rural están 
clasificados no PXOM vixente como solo urbano. De acordo co anterior, en aplicación do establecido 
no artigo 3.2. da normativa do POL, este instrumento non é de aplicación no ámbito deste núcleo. 

- O FEAL. 

- Unidade de Paisaxe: Fene. 

- Morfoloxía do núcleo: Segundo a cartografía do POL, trátase dun asentamento de carácter 
fundacional, cunha zona situada ao oeste onde se sitúan edificacións de nova construción. 

- Áreas continuas e descontinuas: O núcleo sitúase na área de ordenación. Na zona leste, fóra da 
delimitación do núcleo a carón do lugar de As Picas, localízase un espazo de interese coincidente có 
Coto das Nodias . 

- Determinacións normativas: Os terreos que se inclúen na delimitación do núcleo rural están 
clasificados no PXOM vixente como solo rústico apto para urbanizar e situados nunha área de 
ordenación que “abranguen as planicies costeiras e abas ou montes de transición situados tras a fronte 
litoral nas que na, maioría das ocasións, se poden atopar asentamentos ligados visualmente ou 
funcionalmente ás paisaxes litorais”.  

 
Núcleo  de O Feal na cartografía do modelo de xestión do POL. 

- LUBIAN. 

- Unidade de Paisaxe: Fene. 
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- Morfoloxía do núcleo: Asentamento de carácter fundacional, con desenvolvementos periféricos e 
escasas edificacións de nova construción, consideradas como “outras edificacións”. 

- Áreas continuas e descontinuas: O núcleo sitúase na área de ordenación. Na zona oeste o POL 
delimita un corredor ecolóxico o longo dun rego afluente do río Xarrón.  

- Determinacións normativas: Os terreos que se inclúen na delimitación do núcleo rural están 
clasificados no PXOM vixente como solo rústico apto para urbanizar e situados nunha área de 
ordenación. 

 

          Núcleo de Lubián na cartografía do modelo de xestión do POL. 

- O PIÑEIRO. 

- Unidade de Paisaxe: O Seixo e Maniños. 

- Morfoloxía do núcleo: Asentamento de carácter fundacional, con desenvolvementos periféricos que 
se desenvolve en dirección norte-sur o longo da estrada provincial DP-3501. 

- Áreas continuas e descontinuas: O núcleo sitúase na área de ordenación. Na zona oeste o POL 
delimita un corredor ecolóxico coincidente co curso fluvial do río Baa.  

- Determinacións normativas: Os terreos que se inclúen na delimitación do núcleo rural están 
clasificados no PXOM vixente como SRAU e situados nunha área de ordenación. 
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Núcleo de O Piñeiro na cartografía do modelo de xestión do POL. 

 

8.- MOTIVACIÓN DA APLICACIÓN DA AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA SIMPLIFICADA . 
 

Segundo o disposto no artigo 6.2. da Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental :  

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel municipal, de 
zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no cumplan 
los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 

No artigo 5.2.f. da Ley 21/2013 defínese o que se entende por modificacións menores dos plans e 
programas:  

f) “Modificaciones menores”: cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados 
que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología 
pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia. 

Na mesma liña os artigos 46 da LSG e 81 do RLSG, establecen que  as modificacións menores dos 
plans xerais de ordenación municipal serán obxecto de avaliación ambiental estratéxica simplificada.  

Por último na sede electrónica do procedemento de avaliación ambiental estratéxica de plans da CMATV 
disponse de forma concreta que serán obxecto do procedemento simplificado de avaliación ambiental 
estratéxica (AAES) tanto as modificacións menores de plans e programas sometidos ao procedemento 
ordinario como os  expedientes de delimitación de núcleo rural. 
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En virtude do anterior a presente modificación puntual para delimitar os núcleos rurais de Os Buios, O 
Redondo, O Feal, Lubián e O Piñeiro, será obxecto de avaliación  ambiental estratéxica simplificada (AAES). 
O procedemento será o seguinte: 

 O concello de Fene trasladará ao órgano ambiental (D.X. de Calidade Ambiental e Cambio Climático CMATV) 

a solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica simplificada, á que achegará o borrador e o documento 

ambiental estratéxico, co contido establecido na lexislación vixente. 

 O órgano ambiental someterá esa documentación ás consultas do órgano competente en materia de urbanismo, 

das demais administracións públicas afectadas e das persoas interesadas que se pronunciarán no prazo de 

dous meses. Transcorrido ese prazo, o órgano ambiental formulará o informe ambiental estratéxico, no prazo 

de dous meses. 

 O órgano ambiental, tendo en conta o resultado das consultas, determinará no informe ambiental estratéxico 

se a modificación puntual ten ou non efectos significativos no medio. No caso de non prever efectos 

significativos, esta poderá aprobarse nos termos que o propio informe estableza. 

 No caso de prever efectos significativos sobre o ambiente, o informe determinará a necesidade de someter a 

modificación a avaliación ambiental estratéxica ordinaria. 

 O informe ambiental estratéxico remitirase no prazo de quince días hábiles para a súa publicación no Diario 

Oficial de Galicia (DOG) e na sede electrónica do órgano ambiental. 

 

9.- RESUMO DOS MOTIVOS DA SELECCIÓN DA ALTERNATIVA CONTEMPLADA. 
 

Os motivos que nos levaron á elección da alternativa 2 que foi a finalmente seleccionada xa se apuntaron 
no apartado 3.2. referente ás alternativas propostas indícanse a continuación: 

- Núcleo rural de O Piñeiro: 

- A exclusión das parcelas vacantes incluídas no corredor ecolóxico do río Baa supoñen unha menor 
afección a este canle fluvial e permiten igualmente a implantación de construcións agrícolas, viveiros 
e invernadoiros que son usos compatibles neste área descontinua do POL. 

- A inclusión da zona central do núcleo no tipo tradicional (SNRT) resulta mais adecuada en función 
das características morfolóxicas e da tipoloxía tradicional e antigüidade das edificacións existentes, 
en definitiva da vinculación tradicional desta zona del núcleo co medio físico no que se sitúa.  

- A ampliación dos fondos das parcelas que dan fronte á estrada DP-3501 respecto das establecidas 
na alternativa 1 permitirán a implantación racional das novas edificacións respectando as aliñacións 
desta estrada supramunicipal que estableceranse en función do disposto para a liña de edificación na 
lexislación sectorial de estradas (LEG/RLEG). 

- Núcleo rural de Lubián: 

- A ampliación do núcleo na zona NO respecto da alternativa 1 permite a inclusión no núcleo de tres 
vivendas existentes que forman parte deste núcleo rural. 

 - Condicións de parcelación: 
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- Esta determinación que afecta a todos os núcleos delimitados modificouse na alternativa 2 
outorgando un maior peso á variable correspondente á superficie media das parcelas incluídas no 
perímetro da delimitación e ás condicións de parcelación do PXOU-1985 nas zonas clasificadas no 
planeamento vixente como SRAU.  

A elección adoptada na alternativa finalmente seleccionada, da lugar a unha estrutura parcelaria mais 
lóxica, por outra banda, a posibilidade de edificar nas parcelas existentes aínda que non teñan a 
superficie mínima esixida nas operacións de parcelamento e a limitación a dúas unidades no caso de 
segregacións ten como consecuencia uns graos de consolidación similares en ambas alternativas que 
se axustan aos mínimos establecidos no artº 23 da LSG para cada tipo de núcleo rural. A continuación 
achégase unha táboa comparativa onde se pode verificar este particular. 

NÚCLEO 
GRAOS DE CONSOLIDACIÓN  

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 MÍNIMOS ARTº 23 LSG 
SNRT SNRC SNRT SNRC SNRT SNRC 

OS BUIOS 59,3% 47,6% 60,40% 51,7% 

50% 1/3 
O REDONDO 69% 44,8% 80% 56,5% 

O FEAL 50% 56,3% 57,6% 52,9% 
LUBIAN  53,80% 60% 55% 51,7% 
PIÑEIRO ---------- 82,50% 66,7% 63,3% 

 

10. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVIR, REDUCIR E CORRIXIR CALQUERA EFECTO NEGATIVO 
RELEVANTE NO MEDIO AMBIENTE DA APLICACIÓN DA PLANIFICACIÓN. TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN O CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

O obxecto deste instrumento de ordenación urbanística consistente no recoñecemento, delimitación e 
ordenación urbanística de cinco núcleos rurais existentes que terá como consecuencia a posibilidade de 
edificar en parcelas intersticiais entre outras xa edificadas, non ten efectos ambientais significativos. Os 
valores ambientais de interese que corresponden principalmente aos corredores ecolóxicos vinculados ao 
río Magalofes, nos núcleos rurais de Os Buios e O Redondo, e ao río Baa no de O Piñeiro recupéranse e 
quedan fóra dos perímetros propostos e ademais evítase incluír na delimitación as zonas de topografía mais 
accidentada. Por outra banda no estudo da paisaxe non se detectaron valores paisaxísticos excepcionais 
no ámbito de estudo e incluiranse as medidas preventivas e correctoras necesarias, no seu caso, para previr 
e corrixir os impactos que se poden producir sobre a paisaxe. 

Non obstante e a fin de cumprimentar este apartado imos a indicar ou resumir as medidas previstas para 
previr, reducir e corrixir os posibles efectos negativos sobre o medio ambiente: 

- MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- OROGRAFÍA: As delimitacións evitan as zonas de orografía mais accidentada para evitar movementos 
de terras excesivos e implantacións de edificacións no territorio que agridan ou afecten ao medio 
ambiente. 

- HIDROGRAFÍA: Os perímetros propostos para os núcleos rurais de Os Buios, O Redondo e O Piñeiro 
exclúen os cursos fluviais de os ríos Magalofes e Baa, permitindo a conectividade ecolóxica do territorio. 

- MANTEMENTO DO ESTADO NATURAL DOS TERREOS NAS ZONAS VALEIRAS DE EDIFICACIÓN: 
A formulación dos perímetros dos núcleos rurais permite implantar novas edificacións soamente nas 
parcelas intersticiais entre outras xa edificadas, completando a estrutura dos asentamentos. 
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- RESPECTAR A MORFOLOXÍA DOS NÚCLEOS: Para evitar a distorsión dos núcleos rurais, non se 
prevén novos desenvolvementos lineais ao longo das vías sobre todo nas de carácter supramunicipal. 

- PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL: Realizouse unha consulta das fontes documentais 
existentes así como unha prospección do ámbito que tivo como resultado a identificación dunha serie de 
elementos de carácter arquitectónico e etnográfico que serán incluídos no catálogo da MP e aos que se 
outorgará o réxime de protección adecuado, delimitando os correspondentes contornos de protección. 

- MEDIDAS PARA REDUCIR OS EFECTOS NEGATIVOS: 

- PAISAXE: Tal e como se conclúe no estudo da paisaxe que se inclúe na memoria informativa, non se 
detectaron ámbitos de especial valor ou significación paisaxística na zona afectada pola MP. Tampouco 
existen zonas de especial exposición visual debido á orografía do contorno dos núcleos rurais e polas 
masas de arboredo existentes. 

Non obstante, para mitigar os posibles impactos que poden producir a implantación de novas edificacións 
ou as reformas e/ou ampliacións das existentes, propóñense as seguintes medidas que se integrarán no 
documento para aprobación inicial: 

- Posición das edificacións: Os fondos das parcelas que se incorporan nos perímetros dos núcleos delimitados 
están limitados a 45-50 metros. Esta medida preventiva xa non permite situar as novas edificacións en situacións 
anómalas. Non obstante fixarase unha banda onde se deben situar as novas edificacións baseada nas distancias 
ás vías de comunicación das edificacións tradicionais existentes. 

- Alturas: As alturas das edificacións tomarán como referencia a  rasante natural do terreo. 

- Prohibiranse os movementos de terras excesivos e serán controlados nos expedientes de licenzas. 

- Incorporarase na normativa o establecemento de materiais e acabados das edificacións acordes coa contorna 
natural tomando como referencia a carta de combinación de cores e materiais establecidos na Guía de cor e 
materiais de Galicia para a Grande Área Paisaxística (GAP) Golfo Ártabro. 

- Incorporaranse na normativa os criterios de ordenación e intervención que se dispoñen na Guía de intervención 
de boas prácticas para a intervención nos núcleos rurais. 

 

11.- MEDIDAS PREVISTAS PARA O SEGUEMENTO AMBIENTAL DO PLAN. 
 

Tendo en conta o contido da presente modificación puntual, e que entendemos que o seu 
desenvolvemento carece de efectos significativos sobre o medio ambiente, non se inclúe ningunha medida 
para o seu seguimento ambiental. 

 

 

A Coruña decembro de 2020 

 

Asdo. o equipo redactor 


	Página en blanco

		2021-07-05T17:17:15+0200
	GARROTE PAZOS ALFREDO - 32633105S


		2021-07-05T17:17:29+0200
	PRIETO HORTAS SARA - 53308408C


		2021-12-09T15:34:10+0100
	ESTEFANÍA MANTEIGA LAMAS - 46899973Y




