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MEMORIA. 

ANTECEDENTES. 
 

1. DATOS XERAIS. AXENTES INTERVINTES. 

 PROMOTOR: O promotor do presente expediente de delimitación de núcleos rurais é o Concello de 

Fene con domicilio na Casa Consistorial sita na Praza do alcalde Ramón José Souto González s/n 

C.P. 15500, Fene (A Coruña). 

 

 EQUIPO REDACTOR: O equipo redactor está formado polo/as arquitecto/as Alfredo Garrote Pazos e 

Sara Prieto Hortas colexiados nº 1440 e 4754 do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, (COAG), 

con domicilio profesional a efectos de notificación na rúa Menéndez Pelayo nº 11. 5ºC. 15005 de A 

Coruña. 

 

2. PLANEAMENTO MUNICIPAL VIXENTE. 

O plan xeral de ordenación municipal (PXOM) do Concello de Fene aprobouse definitivamente o 23 de 

xaneiro de 2003 (DOG 25/02/2003/ BOP 27/02/2003) en base ao establecido na Disposición transitoria 

terceira da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia (LOUGA). Trátase pois dun plan xeral aprobado o abeiro da Lei 1/1997 do solo de Galicia.  

Os núcleos rurais obxecto do presente expediente de delimitación están recollidos no PXOM de Fene 

con distintas clases e categorías de solo nas que profundaremos mais adiante: 

 Os Buios. Solo urbano residencial (S.U.C.R.). 

 O Redondo. Solo urbano residencial (S.U.C.R.). 

 O Feal. Solo rústico apto para urbanizar (S.R.A.U.). 

 Lubián. Solo rústico apto para urbanizar (S.R.A.U.). 

 Piñeiros. Solo rústico apto para urbanizar (S.R.A.U.). 

 

3. TIPOLOXÍA DO PLANEAMENTO, CONTIDO DOCUMENTAL. 

As delimitacións do solo de núcleo rural están considerados na LSG como “outras figuras de 

planeamento”. A súa regulación está contemplada nos artigos 78 da LSG e 189, 190 e 191 do RLSG. 

Segundo se dispón no artigo 189.3. do RLSG, nos municipios con planeamento xeral aprobado, as 

delimitacións de núcleo rural considéranse como modificacións deste planeamento: 

“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.” 

No presente caso, tendo en conta que o concello de Fene dispón dun plan xeral aprobado, o presente 

expediente considerarase como unha modificación puntual. 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.  
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En base ao anterior, seguindo o disposto no artigo 190 do RLSG, imos a desenvolver o presente cos 

documentos que se indican a continuación: 

A - MEMORIA. 

 MEMORIA INFORMATIVA (art. 190.1.a.1) RLSG). 

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 AS 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. 

o ELEMENTOS OU ÁMBITOS CATALOGADOS QUE DEBAN SER OBXECTO DE PROTECCIÓN 

SEGUNDO A NORMATIVA SECTORIAL DE APLICACIÓN. 

 MEMORIA XUSTIFICATIVA (art. 190.1.a.2) RLSG). 

o NECESIDADE OU CONVENIENCIA DE PROCEDER ÁS DELIMITACIÓNS DOS NÚCLEOS. CONDICIÓNS 

EN QUE SE BASEA O PERÍMETRO PROPOSTO. 

o GRAO DE CONSOLIDACIÓN. 

o MOTIVOS QUE FUNDAMENTAN QUE O SOLO DE NÚCLEO INSÍRASE NO TIPO BÁSICO ELIXIDO. 

B–FICHAS DOS NÚCLEOS (art. 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 art. 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. 
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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 – PLANOS DE INFORMACIÓN (art. 138.2.c.1) RLSG). Realizaranse sobre base topográfica na que se 

reflectirá o perímetro do núcleo delimitado: 

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

2. SITUACIÓN DOS NÚCLEOS NO PLANEAMENTO VIXENTE: A estes efectos tomarase como base a 

cartografía do PXOM-2003. 

3. IDENTIFICACIÓN DE BENS A PROTEXER RESULTANTES DA PROSPECCIÓN REALIZADA: Tomarase 

como base a prospección realizada en maio de 2021.  

4. EDIFICACIÓNS, DOTACIÓNS E REDES DE SERVIZOS 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 existentes, diferenciando as que non 

poidan terse en conta para que poida considerarse unha parcela como edificada. 

5. 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. 

6. PLANOS CORRESPONDENTES AOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO CON 

INCIDENCIA SOBRE OS DIFERENTES NÚCLEOS. Considerarase a información que consta nos visores do 

PBA e do POL fundamentalmente. 

D – PLANOS DE ORDENACIÓN (art. 138.2.c.2) RLSG). Realizaranse sobre a base parcelaria catastral 

reflectindo en todo caso o perímetro do núcleo delimitado e as zonas de núcleo de cada tipo: 

1. SITUACIÓN RESERVADA PARA OS ESPAZOS LIBRES, ZONAS VERDES E EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

E PREVISTOS NO SEU CASO. 

2. ELEMENTOS INCLUÍDOS NO CATÁLOGO DA MP COS SEUS CONTORNOS DE PROTECCIÓN. 

3. TRAZADO E CARACTERÍSTICAS DA REDE VIARIA, CONSINALIZACIÓN DO ANCHO E DAS ALIÑACIÓNS 

DE TODAS AS VÍAS. 

4. TRAZADO E CARACTERÍSTICAS DAS REDES DE SERVIZOS, EXISTENTES E PROPOSTOS. 

5. CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA DOS TERREOS, REFLECTINDO AS ORDENANZAS DE APLICACIÓN. 

6. CLASES E CATEGORÍAS DOS TERREOS LINDEIROS CO SOLO DE NÚCLEO DELIMITADO. 

E- FOTOGRAFÍAS AÉREAS (art. 138.2.d) RLSG) nas que se reflectirá o perímetro delimitado. 

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

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

F- ORDENANZAS DE APLICACIÓN (art. 190.e) RLSG). Regulación detallada dos usos volume e 

condicións hixiénico-sanitarias dos terreos e das construcións, características tipolóxicas, estéticas e 

construtivas. Recollerán as condicións de edificación de acordo cos parámetros do art. 124.2. 

Sobre ambas ortos reflectirase a delimitación proposta. 
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4. AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA. 

O día 8 de xaneiro de 2021 a Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio 

Climático como órgano ambiental recibiu un escrito do Concello de Fene no que se solicitaba iniciar o 

procedemento de avaliación ambiental simplificada da “Modificación puntual do PXOM – Delimitación dos 

núcleos rurais de Os Buios, O Redondo, O Feal, Lubián e Piñeiro” para o que se achegou o documento 

ambiental estratéxico (D.A.E.) e un borrador do planeamento.  

O mesmo día 8 de xaneiro o órgano ambiental iniciou un período de consulta pública dos documentos 

recibidos consultou ás administracións públicas afectadas e ás persoas afectadas para que, no prazo de 

dous meses, formulasen as observacións e suxestións que considerasen oportunas. 

Durante este período recibíronse respostas ou informes da Dirección Xeral de Ordenación do 

Territorio e Urbanismo (DXOTU), Instituto de Estudos do Territorio (IET) e da Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural (DXPC). Os textos íntegros destes informes foron remitidos ao concello de Fene xunto 

co IAE. Na parte xustificativa da memoria darase cumprida resposta a cada unha das cuestións formuladas 

nestes informes, non en tanto imos a transcribir as principais cuestións formuladas que constan no IAE. 

DXOTU. 

Sinala que na parte oeste do núcleo de Lubián semella producirse unha delimitación forzada, que engloba parcelas 
alleas ao núcleo. 
Manifesta que as delimitacións dos núcleos basicamente resultan compatibles cos criterios do POL, se ben no núcleo 
do Piñeiro o corredor ecolóxico debe quedar preservado da edificación e suxire que en Lubián non se dirixa o 
crecemento do núcleo cara o corredor que discorre polo oeste. 
 

IET. 

Informa que a delimitación proposta dos Buios e O Redondo ven a mellorar a ordenación do PXOM de 2003 pois 
adáptase mellor á realidade edificada e deixa fóra da delimitación as parcelas de natureza rústica da coroa dos 
núcleos; o cal redundará nunha mellora paisaxística deste ámbito. 
As delimitacións propostas para os núcleos de Feal, Lubián e Piñeiro non presentan, en xeral, unha forte incidencia 
paisaxística, xa que os perímetros axústanse en boa medida á realidade edificada. Non entanto, os terreos situados no 
extremo noroeste de Lubián están desvinculados do núcleo tradicional, dando lugar a formas forzadas que desvirtúan 
a morfoloxía do núcleo (directrices de paisaxe DX.09.b e DX.09.c). 
Conclúe que a delimitación dos núcleos non provocará un impacto paisaxístico significativo, se ben deberá terse en 
conta o seguinte para mellorar a integración paisaxística das actuacións: 

• Co obxecto de conservar a morfoloxía tradicional do núcleo de Lubián debería excluírse da delimitación 
proposta as parcelas localizadas no extremo noroeste, evitando así as formas forzadas que derivan da 
inclusión de edificacións que non gardan unha relación funcional co núcleo preservando as bolsas de solo 
agrario, de acordo coas directrices de paisaxe D.X.09.b e D.X.09.c. 

• Tal como esixe a directriz de paisaxe D.X.09.e, na normativa reguladora das condicións de edificación 
deberán coidarse a posición, inserción topográfica, tipoloxía, tamaño e proporcións das edificacións. 

• Na normativa terase en conta a Guía de cor e materiais e a Guía de boas prácticas para intervención en 
núcleos rurais, como xa recolle o documento ambiental. 

 
DXPC. 
Sinala que, de acordo coa determinación 9.3 das Directrices de ordenación do territorio (DOT), deberá realizarse unha 
prospección da totalidade do ámbito para identificar todos os bens posuidores de valores que os fagan merecedores 
de incorporar ao Catálogo do instrumento de planeamento. 
O contido do Catálogo axustarase á normativa vixente. A delimitación dos bens protexidos e dos seus contornos de 
protección quedará recollida con precisión tanto nos planos de ordenación como na planimetría das fichas. Estes 
contornos delimitaranse de forma expresa e específica, en relación coa implantación concreta do ben no territorio e as 
súas relacións ambientais co fin de determinar a extensión do ámbito no que rexerán os criterios de intervención. 
Os planos deberán manter as aliñacións orixinais dos núcleos tradicionais para avaliar o impacto dos seus cambios 
sobre a estrutura tradicional. Recomenda manter nestes núcleos as aliñacións existentes e os elementos que as 
configuran (edificacións tradicionais, muros e valos tradicionais ou outros elementos de interese etnolóxico como 
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hórreos, muíños, canles, fontes, cómaros, noiros, arboredo autóctono, especialmente as ringleiras de árbores que 
dean a camiños ou que separen fincas, etc...). Sinala que ningún ben do patrimonio cultural poderá quedar fóra de 
ordenación. 
A normativa da modificación debe incluír un apartado específico coa lexislación de patrimonio cultural. Elaborarase 
unha ordenanza específica orientada á conservación do tecido tradicional con determinacións que atendan ás 
características propias de cada núcleo co fin de que as intervencións no tecido tradicional sexan respectuosas e que 
as futuras intervencións acaden unha integración axeitada. Para os rueiros, de acordo co borrador incluirase tamén 
unha ordenanza específica que incida no mantemento da estrutura tradicional, os elementos que a configuran (muros, 
valados, cortiñas, eiras....) e as vivendas tradicionais. 

 

En base ao exposto nestes informes e a outras consideracións que constan no propio documento 

formulouse o Informe Ambiental Estratéxico (IAE) da modificación puntual mediante Resolución da 

Directora Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático de 31 de marzo de 2021. 

A Resolución conclúe no senso de non someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica 

ordinaria a “Modificación puntual do PXOM – Delimitación dos núcleos rurais de Os Buios, O Feal, Lubián 

e O Piñeiro”. Non obstante, para evitar ou minimizar posibles efectos ambientais, integraranse no 

planeamento as determinacións que se indican na proposta do IAE que se extractan a continuación: 

• A delimitación proposta no borrador para o núcleo de Lubián (SI-08) inclúe no extremo noroeste parcelas 

desvinculadas do núcleo, o cal pode desvirtuar a morfoloxía orixinaria do núcleo e dar lugar a efectos 

paisaxísticos negativos, ao tempo que posibilita o crecemento do núcleo cara un corredor ecolóxico do POL 

que discorre polo seu límite oeste. Evitarase a delimitación forzada do núcleo que deriva da inclusión de 

edificacións que non gardan unha relación funcional con el (directriz de paisaxe DX.09.b) e evitarase tamén 

dirixir o crecemento do núcleo cara o corredor (artigo 38 do POL). 

• Adoptaranse as medidas necesarias para que no núcleo do Piñeiro o corredor ecolóxico quede preservado 

da ocupación pola edificación (artigo 38 do POL). 

• Na normativa reguladora das condicións de edificación deberán coidarse a posición, inserción topográfica, 

tipoloxía, tamaño e proporcións das edificacións (directriz de paisaxe D.X.09.e). Terase en conta a Guía de 

cor e materiais e a Guía de boas prácticas para intervención en núcleos rurais, como xa recolle o 

documento ambiental. 

• Darase cumprimento ás medidas expostas pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural no seu informe para 

asegurar a salvagarda e protección do patrimonio cultural. Entre outras medidas, deberá realizarse unha 

prospección da totalidade do ámbito para identificar todos os bens merecedores de incorporar ao Catálogo 

do instrumento de planeamento, a delimitación dos bens protexidos e dos seus contornos de protección 

quedarán recollidos con precisión tanto nos planos de ordenación como na planimetría das fichas e 

elaborarase unha ordenanza específica orientada á conservación do tecido tradicional. 

 

O IAE fíxose público no Diario Oficial de Galicia (DOG) núm. 73 de 20 de abril de 2021. 
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MEMORIA INFORMATIVA. 
 

1.- 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. 

Os datos identificativos que lles que corresponden a cada un dos núcleos obxecto do presente 

expediente de delimitación, de acordo coa información que consta no Nomenclátor estatístico de Galicia e 

no Plan Básico Autonómico (PBA) e nas DOT son os que se indican na táboa seguinte: 

DENOMINACIÓN 
CODIGO 

(DOCUM.) 

PARROQUIA 

(CÓDIGO) 

UNIDADES / ENTIDADES 

POBOACIÓN 

DOT 
Nº 

habit. 
NOMENCLÁT. PBA CATEGORÍA ESTRUTURA 

OS BUIOS MG 01 

MAGALOFES 

San Xurxo 

(1503504) 

- O Basante. 

- Os Buios 

- Os Cadavás. 

- As Queiras 

- A Torre. 

- A Xunqueira 

- O Basante. 

- Os Buios. 

- Os Cadavás. 

- As Queiras. 

- A Torre. 

- A Xunqueira 

Resto de 

asentamentos 

 

Polinuclear laxa 176  

O REDONDO MG 02 
- O Pedrón. 

- O Codesal 

- O Pedrón. 

- O Codesal 

Mononuclear 

laxa 
54  

O FEAL MG 03 - O Feal. - O Feal 
Mononuclear 

disperso 
42  

LUBIÁN SI-08 

SILLOBRE 

Sta. Mariña 

(1503508) 

- Lubián. - Lubián. 
Mononuclear 

pouco compacta 
.80  

O PIÑEIRO MN-06 

MANIÑOS 

S. Salvador 

(1503505) 

- O Piñeiro - O Piñeiro 
Mononuclear 

laxa 
56  

 

2.- AFECCIÓNS SECTORIAIS E DOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO QUE INCIDEN SOBRE O ÁMBITO DOS NÚCLEOS OBXECTO DE DELIMITACIÓN. 

 

2.1.- AFECCIÓNS SECTORIAIS. 

A estes efectos considérase a información que consta na cartografía do PBA e nos visores de 

Conservación da Natureza e Augas de Galicia. 

2.1.1.- 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 parcialmente afectado pola zona de policía de dous canles fluviais. A 

zona leste correspondente aos lugares de A Torre e O Basante está parcialmente incluída na zona de 

policía do río Magalofes que está identificado no visor de Augas de Galicia co id. 10037733944, o 

estremo oeste está parcialmente afectado pola zona de policía dun afluente do rego dos Carballás 
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identificado no visor de Augas de Galicia (id: 950140080633). Debido a esta circunstancia haberá que 

ter en conta o disposto na Lei de Augas e no Regulamento do dominio público hidráulico para a zona 

de policía destes cursos fluviais.  

- ESTRADAS: 

A vía principal estruturante deste núcleo correspóndese coa estrada provincial DP-3503, polo tanto, 

este núcleo vese afectado pola zona de protección do dominio público viario desta estrada resultando 

de aplicación o 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 da 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 na lexislación 

sectorial na materia, en especial: 

• 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 eléctrica. 

• 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. 

- AEROPORTOS. 

A zona oeste do núcleo correspondente ao lugar de A Xunqueira está afectada polas servidumes 

aeronáuticas do aeroporto de A Coruña. Polo tanto terase en conta o disposto na lexislación en 

materia de servidumes aéreas: 

• Servidumbres aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. nº 176, de 23 de 

julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E. nº 69, de 21 de marzo) de 

servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción. 

• Real Decreto 374/1996, de 23 de febrero, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas 

establecidas en el aeropuerto de La Coruña (B.O.E. nº 64, de 14 de marzo de 1996). 

• Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de A Coruña 

aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 31 de julio de 2001 (B.O.E. nº 220, de 13 de septiembre), 

definidas en base al Decreto de servidumbres aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.). 

- 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. 
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Nun apartado posterior desta memoria informativa analízanse en detalle os elementos ou ámbitos 

catalogados que deben ser obxecto de protección. A estes efectos tívose en conta ademais da 

información do PBA a que consta no PXOM vixente e a prospección realizada para a presente 

modificación puntual no mes de maio de 2021. 

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 

2.1.2.- NÚCLEO RURAL DE O REDONDO. 

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

- AUGAS: 

O ámbito do núcleo rural está afectado parcialmente polas zonas de servidume e de policía do río 

Magalofes. A estes efectos terase en conta o disposto na Lei de Augas e no Regulamento do dominio 

público hidráulico para as zonas de servidume e de policía deste curso fluvial.  

- 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, a este efectos haberá que ter en conta o disposto na lexislación sectorial en materia de liñas 

eléctricas mencionada no caso anterior. 
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- 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 

realizarase o filtrado mencionado para o núcleo anterior. Aplicarase a LPCG. 

 

Afeccións do NR de O Redondo  - PBA 

2.1.3.- NÚCLEO RURAL DE O FEAL. 

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

- AUGAS: 

O estremo leste deste núcleo rural está afectado parcialmente pola zona de policía do río Magalofes, 

en consecuencia aplicarase o disposto na Lei de Augas e no Regulamento do dominio público 

hidráulico para esta zona de policía.  
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- ENERXÍA: 

A mesma LMT que afecta aos núcleos de Os Buios e O Redondo incide moi parcialmente no estremo 

oeste deste núcleo e polo tanto haberá que ter en conta o disposto na lexislación sectorial en materia 

de liñas eléctricas mencionada nos casos anteriores. 

- 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 mesmo filtrado mencionado para os núcleos anteriores. Aplicarase a LPCG. 

 

Afeccións do NR de Feal  - PBA 

2.1.4.- NÚCLEO RURAL DE LUBIÁN. 

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

- AUGAS: 

Este núcleo está afectado estremo noroeste pola zona de policía dun afluente sen nome do río Xarrón 

que ten o código de id. 950140081473, en consecuencia haberá que ter en conta o disposto na Lei de 

Augas e no Regulamento do dominio público hidráulico para esta zona.  

- ENERXÍA: 

Pola zona oeste do núcleo descorren dúas liñas eléctricas polo tanto haberá que ter en conta o 

disposto na lexislación sectorial en materia de liñas eléctricas mencionada nos casos anteriores. 
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- 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 na lexislación sectorial na materia mencionada no caso 

do núcleo de Os Buios . 

- 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 

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 Lubián  - PBA 

2.1.5.- NÚCLEO RURAL O PIÑEIRO. 

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

- AUGAS: 

O ámbito do núcleo rural está afectado na zona norte polas zonas de servidume e de policía do Río 

Baa que ten o código de id. 1003773396 e no sur por un rego sen nome coa id. 950140082255. A 

estes efectos terase en conta o disposto na Lei de Augas e no Regulamento do dominio público 

hidráulico para as zonas de servidume e de policía destes cursos fluviais.  

- ESTRADAS: 

A estrada provincial DP-3501 atravesa o núcleo en dirección norte-sur, polo tanto, aplicaranse as 

limitacións derivadas da protección do DPV desta estrada segundo o disposto na LEG e no RLEG.  
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- 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. 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, polo tanto haberá 

que ter en conta o disposto na lexislación sectorial correspondente: 

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos   

• R.D. 1434/2002, de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y precedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  

- PATRIMONIO CULTURAL. 

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

 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 
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2.2.- 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 nos que inciden no presente documento son as DOT, o POL e o 

Gasoduto Mugardos-As Pontes-Guitiriz e Ramal á C.C.C. das Pontes. 

2.2.1.- 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 

desenvolvemento e ordenación dos asentamentos, en especial aquelas que se refiren aos núcleos rurais 

de poboación: 

- 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 do presente é precisamente 

o de identificar e delimitar como núcleos rurais estas áreas do territorio para potenciar o sistema de 

núcleos 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. 
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Tal e como expuxemos nun apartado anterior, estes núcleos rurais constitúen asentamentos de 

poboación singularizados, identificados e diferenciados tanto nos padróns como no PBA. 

Tal e como veremos con posterioridade estes núcleos xa están identificados no PXOM vixente pero 

cunha clasificación de solo inadecuada e mesmo nalgúns casos cunha delimitación imprecisa. 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 Queirás 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 enlazados 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 

As delimitacións propostas non proxectan crecementos senón compactar a estrutura existente, 

respéctanse os valores naturais da contorna e procuran potenciar a identidade e compactación 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. 

2.2.2.- 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. 
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Ámbito do POL no municipio de Fene representado en liña descontinua en cor vermello. 

Os núcleos rurais obxecto do presente expediente, cuxa situación indícase cos óvalos en cor vermello,  

están dentro do ámbito do POL. A continuación indícanse as características de cada un destes núcleos 

segundo se establece na cartografía do modelo de xestión do POL, indicando a Unidade de paisaxe na 

que se sitúa, a morfoloxía do núcleo, as áreas continuas e descontinuas e as determinacións normativas 

de aplicación.  

- 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, na súa meirande parte, como solo urbano agás os correspondentes á 

zona de Os Cadavás que están clasificados como solo rústico apto para urbanizar (SRAU). De acordo 

co anterior, en aplicación do establecido no artigo 3.2. da normativa do POL, este  instrumento non é de 

aplicación na zona deste núcleo clasificada como solo urbano. Os terreos da zona de Os Cadavás 

están situados na Área de Ordenación, nestas áreas resultan de aplicación os principios xerais que se 

establecen no artigo 37 da normativa do POL. 
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Núcleos de Os Buios e O Redondo na cartografía do modelo de xestión do POL. 

- 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 situadas ao longo da estrada provincial 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 pequena 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 e 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 SRAU e situados nunha Área de Ordenación que “abranguen as 
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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”. 

Nas Áreas de Ordenación resultan de aplicación os principios xerais que se establecen no artigo 37 da 

normativa do POL que se indican 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. 

 

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

 

- LUBIAN. 

- Unidade de Paisaxe: Fene. 

- 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 SRAU e situados nunha Área de ordenación polo tanto haberá que 

ter en conta os principios de ordenación indicados con anterioridade. 
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          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 un desenvolvemento periférico en 

dirección norte-sur ao 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 có curso do río Baa.  

- Determinacións normativas: Os terreos que se inclúen na delimitación do núcleo rural están 

clasificados no PXOM vixente como SRAU e están situados nunha Área de Ordenación polo tanto 

haberá que considerar os principios que se establecen na normativa do POL para estas áreas. 
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Núcleo de O Piñeiro na cartografía do modelo de xestión do POL. 

2.2.3.- GASODUCTO MUGARDOS-AS PONTES-GUITIRIZ E RAMAL Á C.C.C. DAS PONTES. 

O proxecto sectorial de incidencia municipal do Gasoduto Mugardos-As Pontes-Guitiriz e Ramal á 

Central de Ciclos Combinados de As Pontes (CCC de As Pontes) aprobouse definitivamente por acordo do 

Consello de A Xunta de Galicia de 24 de maio de 2007 (DOG núm. 125 de 29 de xuño de 2007). 

O gasoduto consiste nunha condución de diámetros 30”, 26”, 20” e 16” (Ramal á CCC de As Pontes) 

que ten o seu orixe na Planta de Regasificación de Mugardos (REGANOSA) e que descorre polas 

provincias de A Coruña e Lugo cunha lonxitude total de 53.733 m.l..  

No termo municipal de Fene o trazado descorre polo límite sur en dirección oeste-leste nunha 

lonxitude duns 1.728 metros, o gasoduto entra no municipio pola parroquia de Maniños nunha zona 

próxima ao núcleo de O Piñeiro, continuando polo sur do cemiterio parroquial e do núcleo de O Igrexario 

na parroquia de Limodre, pasado este punto a unha distancia duns 600 metros abandona o municipio. 
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Trazado do Gasoducto Mugardos- As Pontes Guitiriz e Ramal Á CCC de As Pontes. 

No referente ás determinacións a considerar no planeamento urbanístico haberá que ter en conta as 

servidumes permanentes que se producen pola existencia da tubaria de gas que constan no proxecto 

sectorial en base ao establecido no artigo 107 da Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 

hidrocarburos que se relacionan a continuación: 

Servidume de paso sobre unha franxa de terreos dunha anchura de ata 4,00 metros, 2,00 a cada lado 

do eixo, onde descorre a tubaria ou tubarias. Esta servidume estará suxeita ás seguintes limitacións de 

dominio: 

1. Prohibición de efectuar traballos de arado ou similares a unha profundidade superior a 50 cms., así como a 
plantación de árbores ou arbustos de talo alto, a unha distancia inferior a 2,00 metros contados a partir do eixo da 
tubaria. 

2. Prohibición de realizar calquera tipo de obras, construción ou edificación; así como efectuar acto algún que 
puidera danar ou perturbar o bo funcionamento das instalacións a unha distancia inferior a dez metros (10,00 m.) 
do eixo da tubaria e a ambos lados da mesma. Esta distancia poderá reducirse sempre que se solicite 
expresamente e se cumpran as funcións que, en cada caso, fixe o órgano competente da Administración. 

Cando o trazado do gasoduto descorra por terreos clasificados como solo rústico, que é o réxime de 

aplicación nos terreos clasificados como SRAU (DT 1ª 2 b) LSG), o planeamento municipal deberá incluír 

na categoría de protección de infraestruturas (SRPI) a totalidade do solo abarcado dentro dunha franxa de 

10,00 metros a cada lado do eixo da condución do gasoduto. 
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3.- CONDICIÓNS TOPOGRÁFICAS, HIDROGRÁFICAS, ELEMENTOS NATURAIS EXISTENTES E 

OUTROS ELEMENTOS QUE PODAN INCIDIR NA DELIMITACIÓN. 

 

3.1.- DESCRICIÓN XERAL DO ÁMBITO DE ESTUDIO. 

 

3.1.1.- AS PARROQUIAS DO MUNICIPIO DE FENE. 

A unidade organizativa da sociedade labrega, a base sobre a que se artella o hábitat rural galego, é a 

parroquia, circunscrición territorial que a pesar de estar baseada unicamente na tradición cunha orixe nos 

primeiros tempos da cristianización en Galicia, e de non ter carácter de entidade administrativa con 

personalidade xurídica propia, forma unha unidade social, cultural e xeográfica perfectamente delimitada. 

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). 

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 de 

Magalofes e Sillobre están na zona interior do concello, que é a de orografía mais accidentada, a de 

Maniños está vinculada á ría de Ferrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquias do municipio de Fene.. 

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 
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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. 

3.1.2. O HÁBITAT RURAL NO CONCELLO DE FENE. 

O hábitat rural do concello de Fene, está moi alterado e non responde aos tipos ou patróns do medio 

rural de outras zonas de Galicia. Tan só responden ao modelo tradicional económico algunhas 

agrupacións situadas na zona montañosa interior da parroquia de Sillobre, que denominaremos como zona 

das terras altas como son Belelle, San Marcos ou A Ribeira. 

No resto dos casos, non existen este tipo de agrupacións vinculadas ás capacidades produtivas do 

medio (agricultura, gandeira, …). Trátase de agrupacións de vivendas nas que existen certas zonas nas 

que se localizan vivendas de carácter tradicional pero que non responden estritamente á tipoloxía da aldea 

pechada de carácter rural ou labrego. 

A estrutura mais habitual é a de carácter lineal ao longo de estradas ou vías existentes con caserío 

claro, nas que se mesturan as vivendas familiares antigas que raramente responden ás características 

típicas da vivenda labrega, con outras de recente construción. Estas zonas de vivenda antiga ou tradicional 

coinciden nalgúns casos cos rueiros que se identifican no PXOM vixente. 

Un caso un tanto especial é o conformado polas vivendas dos anos 20 e 30 do século vinte, que se 

desenvolven de modo lineal o longo das estradas principais é que se poden considerar como arquitectura 

“culta” cunhas características identificables co que vulgarmente se coñece como “casas de indiano”. 

 

3.2.- CONDICIÓNS TOPOGRÁFICAS, HIDROGRÁFICAS, ELEMENTOS NATURAIS EXISTENTES E 

OUTROS ELEMENTOS QUE INCIDEN NA DELIMITACIÓN DE CADA UN DOS NÚCLEOS RURAIS. 

 

3.2.1.- OS BUIOS. 

Este asentamento, formado pola unión de varios enclaves, está incluído no núcleo urbano de 

Magalofes que está considerado no modelo do PXOM vixente como “cabeceira” ou principal na parroquia. 

Trátase dunha secuencia 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 desenvolveron ao longo da estrada provincial DP-3503. 

Predomina a edificación de vivenda familiar exenta en parcela, sobre todo na zona da estrada 

provincial, nos núcleos orixinarios as edificacións están mais relacionadas entre si, formando agrupacións 

de vivenda tradicional en torno a espazos comunais 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 situado a media ladeira cunha pendente 

descendente en dirección sur-norte que se desenvolve seguindo unha pendente ascendente pola estrada 

provincial DP-3503, este aspecto no incide demasiado na delimitación agás na zona leste coincidente có 

curso do río Magalofes, que serve de límite natural a este núcleo.  

As condicións hidrográficas e naturais que inciden na delimitación están vinculados á existencia do río 

Magalofes que se toma como límite 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 
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conectividade ecolóxica. A estes efectos compre destacar que o POL delimita un corredor ecolóxico 

vinculado a este río. 

Outro aspecto que se debe ter en conta na delimitación, que se fai extensivo ao resto dos núcleos,  

provén da aplicación da determinación excluínte 3.1.5. das DOT, priorizando a súa compactación e 

consolidación nas zonas intersticiales das parcelas xa edificadas e evitando novos crecementos ao longo 

das vías supramunicipais que  no caso do presente constitúe o eixe principal sobre os que se asenta. 

3.2.2.- O REDONDO. 

Este núcleo, xunto có anterior, forma parte do núcleo cabeceira de Magalofes, amosa un carácter máis 

tradicional e agrupa as escasas dotacións de equipamentos da parroquia  (escola e radio-club, local social, 

igrexa e cemiterio). Trátase dun núcleo mononuclear con certa compacidade con dous asentamentos de 

carácter fundacional en O Basante e O Pedrón, do que parten pequenos desenvolvementos periféricos e 

algunhas edificacións de mais recente construción que se apoian na estrada DP-3503, na que se sitúa  o 

conxunto parroquial. 

Ao igual que no caso anterior, predominan as edificacións residenciais de vivenda familiar illada en 

parcela, nos núcleos tradicionais orixinarios as vivendas amosan edificacións adxectivas apegadas ao 

corpo principal debido á súa vinculación coas actividades agropecuarias.  

A topografía é mais accidentada que no caso anterior, sobre todo no marxe oeste da estrada provincial 

que descende cara o val do río Magalofes, polo tanto nesta zona esta variable incide na delimitación.  

En canto ás condicións hidrográficas e naturais, ao igual que no caso anterior, circunscríbense á 

existencia do río Magalofes que se toma como límite pola zona suroeste.  

Tamén haberá que considerar as determinacións das DOT referentes á compactación e consolidación, 

evitando novos crecementos ao longo das vías supramunicipais que igual que no caso dos Buios constitúe 

o eixe principal sobre o que se asenta este núcleo. 

3.2.3.- O FEAL. 

O acceso ao núcleo de O Feal prodúcese a partires dunha 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 bastante disperso con caserío claro, rodeado de zonas de monte e prados e 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. 

O igual que nos casos anteriores haberá que ter en conta as determinacións das DOT referentes á 

compactación e consolidación. 

3.2.4.- LUBIÁN. 

Está encadrado nunha 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 
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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 que afecten á delimitación 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 igual que nos casos anteriores haberá que ter en conta as determinacións das DOT referentes á 

compactación e consolidación. 

3.2.5.- O PIÑEIRO. 

Este núcleo está encadrado na zona das terras baixas formada polos núcleos situados cerca do litoral 

costeiro a unha cota topográfica inferior á 100. 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. 

A topografía é practicamente cha, polo que non inflúe na delimitación. Hai que ter en conta os  

condicionantes hidrográficos 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. 

O igual que nos casos anteriores haberá que ter en conta as determinacións das DOT referentes á 

compactación e consolidación. 

 

4.- ANTECEDENTES EXISTENTES DE DELIMITACIÓNS ANTERIORES.  

Como antecedentes urbanísticos de delimitacións anteriores imos a considerar o tratamento que tiñan 

os núcleos obxecto deste expediente en dous documentos de planeamento xeral anteriores. 

- Plan xeral de ordenación urbana aprobado o 10/04/1985 (PXOU-1985). 

- Plan xeral de ordenación municipal vixente aprobado o 23/01/2003 (PXOM-2003). 

 

4.1.- PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 1985. 

Os núcleos rurais de Os Buios e O Redondo estaban en terreos clasificados como solo urbano, mentres 

que os de O Feal, Lubián e Piñeiro estaban en solo non urbanizable “sen protección especial con 

tolerancia de edificación”. 

4.1.1.- OS BUIOS E O REDONDO. 

Tal e como indicamos no encabezado, os terreos deste asentamento, estaban clasificados na súa 

meirande parte como solo urbano e a súa delimitación coincidía case que totalmente coa establecida no 

PXOM vixente, a zona de Os Cadavás estaba clasificada como solo non urbanizable “sen protección 

especial con tolerancia de edificación”. As ordenanzas zonais de aplicación nas áreas edificables eran a de 
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“Residencial Unifamiliar” en grao U-2, agás na zona de Os Cadavás con ordenanza de SNU en grao U-1 e 

nos enclaves de A Xunqueira e A Torre con ordenanza de Rueiros (R). A zona do río Magalofes estaba 

cualificada como Zona Verde e as zonas dotacionais de O Redondo como equipamentos. 

Os parámetros urbanísticos de aplicación en cada un dos graos achéganse a continuación: 

PARÁMETRO U-1 U-2 R 

SUPERFICIE MÍNIMA PARCELA 300 m² 500 m² 100 m² 

FRONTE MÍNIMO DE PARCELA 6,00 m 10,00 m. 6,00 m. 

EDIFICABILID./OCUP. MÁXIMA 0,50 m²/m²/50% 0,30 m²/m²/30% 1,30 m²/m²/65% 

TIPOLOXÍAS UNIFAM.-BIFAM./ ILLADA-ADOSADA 
EDIFICACIÓNS EN 

ZONAS RUEIRO 

ALTURA MÁXIMA B+1P = 7,00 m 

SEPARACIÓNS 

MÍNIMAS 

ALIÑACIÓNS ≥ 2,00 m ≤ 3,00 m. 

LATERAIS ≥ 3,00 m / ADOSADA ≥ 2,00 m / ADOSADA 

EDIFICACIÓNS 
AUXILIARES 

TIPOLOXÍA ILLADA (sep. ≥ 3,00 m.) / ADOSADA   

SUP. MÁX. CONSTR. 25 m²/100 m² do uso principal 

ALTURA MÁX. 4,00 m. 

ALT. MÁX CUBERTA 6,00 m. 

 

- Ordenanza de solo non urbanizable en grao 1º (U-1º) 

- TIPOLOXÍA: Vivenda familiar illada vinculada á parcelación rústica. 

- SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA: 1.000 m². 

- FRONTE MÍNIMA DE PARCELA: 12 m. 

- RECUADOS A ALIÑACIÓN INTERIOR: 3 m. 

- EDIF. MÁXIMA: 0,15 m²/m². 

- SUP. MÁXIMA CONSTRUIBLE: 400 m². 

- ALTURA MÁXIMA: 7,00 m. 

- SUP. MÁXIMA OCUPABLE: 20%. 

- RECUADOS: 

- ALIÑACIÓNS: 3 m. 

- LINDEIROS: 3 m. 

- EDIF. EXISTENTES: 6 m. 

- SUP. MÁX. EDIF AUXILIARES: 100 m² 
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Núcleos de Os Buios e O Redondo – Plano de Clasificación do solo do PXOU-85. 

4.1.2.- O FEAL, LUBIÁN E O PIÑEIRO. 

Os terreos deste núcleos rurais estaban clasificados como solo non urbanizable “sen protección 

especial con tolerancia de edificación” con ordenanza zonal de aplicación de Unifamiliar en grao 2º (U-2º). 

As condicións de ordenación e edificación neste caso eran os seguintes: 

- TIPOLOXÍA: Vivenda familiar illada vinculada á parcelación rústica. 

- SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA: 1.500 m². 

- FRONTE MÍNIMA DE PARCELA: 12 m. 

- RECUADOS A ALIÑACIÓN INTERIOR: 3 m. 

- EDIF. MÁXIMA: 0,10 m²/m². 

- SUP. MÁXIMA CONSTRUIBLE: 400 m². 

- ALTURA MÁXIMA: 7,00 m. 

- SUP. MÁXIMA OCUPABLE: 20%. 

- RECUADOS: 

- ALIÑACIÓNS: 3 m. 

- LINDEIROS: 3 m. 

- EDIF. EXISTENTES: 6 m. 

- SUP. MÁX. EDIF AUXILIARES: 100 m² 
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Núcleos de O Feal e Lubián – Plano de Clasificación do solo do PXOU-85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo de O Piñeiro – Plano de Clasificación do solo do PXOU-85. 
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4.2.- PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE 2003. 

No PXOM-2003, vixente na actualidade, os terreos incluídos na delimitación dos núcleos de Os 

Buios e O Redondo están clasificados como solo urbano consolidado (SUC) e mantén en liñas xerais a 

delimitación do PXOU-1985. Os terreos pertencentes aos núcleos de O Feal, Lubián e O Piñeiro están 

clasificados como solo rústico apto para urbanizar (SRAU).  

4.2.1. OS BUIOS E O REDONDO. 

Establécense tres ordenanzas de edificación de uso residencial e outras dúas para zonas verdes e 

dotacións correspondentes ao entorno do río Magalofes e os equipamentos existentes na zona de O 

Redondo: 

- ORDENANZA DE RUEIROS (R): De aplicación nos núcleos fundacionais de A Torre e O Basante. 

- ORDENANZA DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN GRAO 1 (U-1). De aplicación no contorno do Rueiro de A Torre. 

- ORDENANZA DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN GRAO 2 (U-2): Aplicable no resto dos terreos do solo urbano. 

As condicións de ordenación e edificación resúmense a continuación: 

PARÁMETRO U-1 U-2 R 

ALTURA LÍMITE EDIF. B+1P = 7 m. B+1P = 7 m. 
6,50 m. cornixa 

B+1P 
8,50 m. cumio 

EDIFIC. MÁXIMA 0,50 m²/m² 0,30 m²/m² 1,50 m²/m² 

SUPERF. MÁX. CONSTRUIBLE 400 m² 400 m² -------------------------- 

CONDICIÓNS 

PARCELA 

SUP. MÍN. TOTAL 300 m² 500 m² 
100 m² 

SUP. MÍN. PRIVAT. 200 m² 300 m² 

FRONTE MÍN. 6 m 12 m 6 m. 
Círculo Ø 6 m 

FONDO MÍN. 10 m. 15 m. 6 m. 

POSICIÓN  

EDIFICACIÓN 

OCUPACIÓN MÁX. 50% 30% 80% 

SEPAR. ALIÑACIÓNS 3 m 3 m 2 m 

SEPAR. LINDEIROS H/2 ≥ 3 m H/2 ≥ 3 m H/2 ≥ 3 m 
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Núcleos de Os Buios e O Redondo – Plano de ordenación do solo urbano PXOM-2003. 

4.2.2. O FEAL, LUBIÁN, O PIÑEIRO. 

Os terreos situados no interior dos núcleos de O Feal, Lubián e Piñeiro están clasificados no PXOM 

vixente como solo rústico apto para urbanizar (SRAU). No CAP. 2 do TIT. 11 da normativa do PXOM 

establécense unha serie de condicións para os desenvolvementos dos terreos con esta clasificación a 

través dos correspondentes plans parciais, a continuación indícanse as mais destacadas:  

- A delimitación e desenvolvemento de sectores está condicionada ao desenvolvemento e execución da 

totalidade dos sectores de solo urbanizable previstos no PXOM. 

- Superficie mínima dos ámbitos de desenvolvemento: 3 Has. 

- A delimitación farase utilizando preferentemente os límites dos sistemas xeraise os elementos naturais 

determinantes existentes no territorio. 

- Uso global: Residencial de vivenda unifamiliar en ordenación extensiva . 

- Densidade media ≤ 10 viv./Ha 

- Edificabilidade máxima: 0,25 m²/m². Reserva do 20% da edificabilidade para vivendas protexidas. 

En tanto non se produzan os desenvolvementos urbanísticos deste terreos, os únicos usos permitidos 

son os que se indican a continuación: 

- Característicos: Agrícola, pecuario, forestal. 

- Compatibles coa previa autorización da C.A.:  
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- Instalacións e construcións necesarias para a conservación recuperación e mellora do medio físico. 

- Instalacións e construcións necesarias para o establecemento,a conservación e a mellora das 

infraestruturas. 

- Transformación de produtos agropecuarios/forestais. 

- Usos provisionais relacionados coa utilización recreativo-turística do medio físico. 

- Excepcionais que deban emprazarse nesta clase e categoría de solo por non existir outras ubicacións 

alternativas: 

 - Implantación e funcionamento de calquera clase de equipamento colectivo considerado de interese xeral. 

Compre sinalar que dos cinco sectores de solo urbanizable previstos no PXOM, tan só se aprobou o 

plan parcial do APE 11 de Centieiras que posteriormente foi anulado mediante sentenza xudicial. Por 

conseguinte tampouco se desenvolveu ningún ámbito de SRAU. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Núcleos de Lubián e O Feal – Plano de ordenación do solo do termo municipal PXOM-2003.. 

 

4.3.- RÉXIME URBANÍSTICO DE APLICACIÓN NOS TERREOS DOS NÚCLEOS RURAIS A DELIMITAR. 

O plan xeral de ordenación municipal do Concello de Fene aprobouse definitivamente o 23 de xaneiro 

de 2003 (DOG 25/02/2003/ BOP 27/02/2003). Trátase dun planeamento non adaptado á vixente Lei 

2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG) nin á Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 

urbanística e de protección do medio rural de Galicia (LOUG), polo tanto haberá que aplicar o establecido 

na Disposición transitoria primeira 2 da LSG. 

- OS BUIOS E O REDONDO: 

Tal e como indicamos con anterioridade, estes terreos están clasificados no PXOM-2003 como solo 

urbano, en consecuencia resulta de aplicación o establecido na DT primeira 2a) da LSG. 

“Ao solo urbano que reúna as condicións establecidas no artigo 17.a) desta lei, aplicaráselle o disposto nela para o 

solo urbano consolidado. 
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Ao solo urbano que reúna as condicións establecidas no artigo 17.b) desta lei, aplicaráselle o disposto nela para o 

solo urbano non consolidado.” 

O artigo 17.a) da LSG dispón que o solo urbano consolidado estará integrado polos terreos que reúnan 

a condición de soar ou que, polo seu grao de urbanización e asumida polo planeamento urbanístico, 

poidan adquirir dita condición mediante obras accesorias e de escasa entidade que poidan executarse 

simultaneamente coas de edificacion. 

A condición de soar disponse no artigo 18 da LSG:  

“1. Terán a condición de soar as superficies de solo urbano legalmente divididas e aptas para a edificación que 

conten con acceso por vía pública pavimentada e servizos urbanos de abastecemento de auga potable, evacuación de 

augas residuais á rede de saneamento, subministración de enerxía eléctrica e iluminación pública, en condicións de 

caudal e potencia adecuadas para os usos permitidos. Se existe planeamento, ademais do anterior, deberán estar 

urbanizadas de acordo coas aliñacións e rasantes de todas as vías ás que dean fronte”. 

O solo urbano de Magalofes dispón dos servizos urbanos que se indican neste artigo agás o de 

abastecemento de auga, xa que debido a un problema de cota non se pode abastecer dende a rede 

existente. Este problema ten moi difícil solución xa que supón realizar unha obra de infraestrutura de 

altísimo custo que é inabordable cos orzamentos municipais. E dicir, que non se dan os requisitos que se 

establecen no artigo 17a) da LSG xa que os terreos non reúnen a condición de soar e tampouco poden 

adquirir dita condición mediante obras accesorias e de escasa entidade que se poidan simultanear coas de 

edificación. Polo tanto a estes terreos correspóndelles a categoría de solo urbano non consolidado. 

- O FEAL, LUBIÁN E PIÑEIRO: 

Con respecto a estes tres núcleos a estraña clasificación dos seus terreos como SRAU no plan xeral 

vixente trae como consecuencia a aplicación da DT primeira 2b) da LSG referente a esta clase e categoría 

do solo inexistente na actualidade: 

“Ao solo urbanizable non delimitado, apto para urbanizar ou rústico apto para o desenvolvemento urbanístico 

aplicaráselle o disposto nesta lei para o solo rústico”. 

Como consecuencia da aplicación desta disposición transitoria, nos terreos dos núcleos rurais de O 

Feal; Lubián e Piñeiro, resulta de aplicación o réxime do solo rústico da LSG. 

 

 

5.- NIVEL DE INTEGRACIÓN DAS DOTACIÓNS E SERVIZOS EXISTENTES NOS NÚCLEOS. 

As dotacións urbanísticas existentes nos núcleos rurais obxecto deste expediente as clasificaremos 

de acordo co establecido no artigo 65 do RLSG, distinguindo o seu carácter público (Pb) ou privado (Pr) e 

se son sistemas xerais (Sx) ou sistemas locais (Sl). A este respecto compre sinalar que as escasas zonas 

verdes e equipamentos existentes nestes núcleos son de carácter local. Ademais engadiremos unha nova 

categoría denominada “servizos“ na que se inclúen outros tipos de dotacións como son os lavadoiros. 

- SISTEMA DE INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓN (SL-IC).: Existe en todos os núcleos rurais. 

- SISTEMA DE INFRAESTRUTURAS DE REDES DE SERVIZO (SL-IS). 

- SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES (SL-EL). 

- SISTEMA DE EQUIPAMENTOS (SL-EQ).  
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- SISTEMA DE SERVIZOS (SL-SV) 

NÚCLEO SL-IS SL-EL SL-EQ SL-SV 

OS BUIOS 
- Saneamento. 

- Electricidade. 

- Alumeado pb. 

-Telefonía. 

- Recollida lixo. 

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

O REDONDO ------------------- 

- Local social (Pv). 

- Escola e radio club (Pb). 

- Igrexa e cemiterio parroquial (Pv). 

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

O FEAL - Zona verde “O Feal”. ------------------- - Lavadoiro 

LUBIÁN ------------------- ------------------- - Lavadoiro  

O PIÑEIRO 

- Abastecem. auga. 

- Saneamento. 

- Electricidade. 

- Alumeado pb. 

-Telefonía. 

- Recollida lixo. 

Parque do Piñeiro ------------------- - Lavadoiro 

 

Nas fichas correspondentes a cada núcleo consta esta información dun xeito mais detallado indicando 

as características das redes de abastecemento de auga e saneamento de augas residuais, así como as 

superficies das parcelas de uso dotacional. 

 

6.- ELEMENTOS OU ÁMBITOS CATALOGADOS QUE DEBAN SER OBXECTO DE PROTECCIÓN. 

Tal e como indicamos no apartado 2.1. desta memoria referente ás afeccións da normativa sectorial 

no presente imos a relacionar os elementos ou ámbitos catalogados que existen en cada núcleo indicando 

os que deben ser obxecto de protección e os que pensamos que deben ter outro tratamento. A estes 

efectos terase en conta ademais a información que consta no PBA, no PXOM vixente e a prospección 

realizada no mes de maio de 2021, como resultado do filtrado destas fontes elaborarase o Catálogo 

definitivo da MP. 

A estes efectos resulta necesario analizar o tema dos “Rueiros” que identifican ás zonas do territorio 

con estrutura e con edificacións maiormente tradicionais que no PXOM vixente inclúense no Catálogo e 

que por tal motivo incluíronse no inventario de patrimonio do PBA. 

6.1.- OS RUEIROS NO PXOM-2003. ANÁLISE E PROPOSTA DE TRATAMENTO. 

O PXOM vixente adopta o termo “rueiro” para referirse ás zonas de núcleo rural situadas no solo 

urbano e para os solos de núcleo rural. Na memoria do PXOM indícase o seguinte: 

“Sin embargo los Rueiros en Fene son algo más que una clase de suelo, son los vestigios de un modo histórico de 

poblar que ha sido superado por el actual, que lo ha englobado. Esto quiere decir que estos fragmentos de historia se 

enclavan por todo el término municipal, tal y como los planos nº 8 y 9 del Estudio del Medio Rural demuestran. Los 

nuevos modos de habitar los han englobado y en consecuencia algunos de estos rueiros están ya incluidos en los que 

hoy son Suelos Urbanos y otros quedan incluidos en los que hoy son Suelos Rústicos. 
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Los Rueiros incluidos en el Suelo Urbano tienen un tratamiento diferenciado, señalándose su peculiar ámbito y 

morfología mediante la adscripción de una norma zonal específica. 

Los Rueiros incluidos en Suelo Rústico son los que, como el resto, deben incluirse en la presente Revisión del 

Plan, en la clase de Suelo de Núcleo Rural. 

(.....) 

El objetivo del Plan que se presenta es definirlos y protegerlos señalándolos como objetivo principal de inversiones 

en cuanto a servicios urbanísticos. No se ve como posible el que se desvíen las edificaciones que ya se están 

produciendo en el Suelo Rústico Común municipal en parcela de 2000 m². Las únicas licencias solicitadas para estos 

ámbitos lo han sido para mejoras, rehabilitación o adecuación de sus características de accesibilidad o habitabilidad. 

En consecuencia, el contenido del Plan para los SNR atiende a lo señalado en el art. 13 de la LSG pero 

adecuándolo a las verdaderas dimensiones del problema en el ámbito territorial de Fene. Se delimitan sus perímetros 

y se asignan usos y tipologías. Lo reducido de su tamaño, entre 5 y 15 viviendas aisladas, no permite disponer de los 

equipamientos específicos para cada uno de ellos. 

Son varias las tipologías edificatorias coexistentes en cada uno de los rueiros y distintas entre los rueiros de la 

zona baja del municipio, basados en origen en la arquitectura vernácula de la pizarra, y los de la parte alta, construidos 

inicialmente en torno a elementos tipológicos de mampuesto de granito. Pero en el transcurso de su desarrollo se han 

ido incluyendo elementos nuevos con nuevas tipologías y nuevos modos constructivos. Esta mixtificación hace inviable 

una discriminación completa de sus características como diferenciales. 

(...) 

Se redacta una Norma Zonal, que se recoge en el título 8 del volumen de las Normas Urbanísticas, especial para 

estos núcleos en la que se define una tipología especial que atiende a lo complejo de las pautas edificatorias 

tradicionales que no se extienden a ninguna de las otras categorías de Suelo Urbano. 

Los usos serán básicamente residenciales de vivenda unifamiliar y agrícolas, aunque sea posible el 

establecimiento de pequeños talleres, 

No se fijan parámetros que permitirán medir en qué momentos del desarrollo de estos núcleos se podrá realizar un 

Plan Especial de Mejora de estos núcleos por las mismas razones anteriores. El nº de viviendas en los SNR es de 5 

aproximadamente y no se han solicitado licencias de nueva construcción en ellos en el período de vigencia de la 

Revisión de 1985. 

a) Los Suelos de Núcleo Rural que se aíslan y grafían en el término municipal de Fene son: Belelle Norte, Belelle 

Sur, Brea, Ribeira, Ameneiro, San Marcos, Fontenova. Sus características, situación y dimensiones se recogen en el 

Estudio de Medio Rural que acompaña el presente Documento”. 

Das liñas anteriores pódese dedu 

cir que o planificador do PXOM vixente identificou os rueiros cos núcleos rurais definidos la LSG-1997 e 

deseñou para eles un tratamento específico, tanto para os que foron “absorbidos” polo crecemento dos 

núcleos urbanos como para aqueles que quedaron no solo rústico que foron reclasificados como solo de 

núcleo rural. 

Ese tratamento concrétase a partires dunha ordenanza zonal específica en solo urbano (NZ-8) e pola 

propia norma zonal de núcleo rural, cuxas características esenciais son as que se indican a continuación: 

PARÁMETRO  NORMA ZONAL 8-SU NORMA ZONAL NR 

CONDICIÓNS 
SÓLIDO CAPAZ 

ALTURA DA CORNIXA 6,50 m. PB +1P = 6,50 m. 

ALTURA DO CUMIO 8,50 m. 9 m. 
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PEND. MÁX. CUBERTA ----------------------- 30º 

EDIFICABILIDADE 1,50 m²/m² 0,50 m²/m² 

CONDICIÓNS DE 
PARCELA 

FRONTE MÍNIMO 6 m. 5 m. 

FONDO MÍNIMO/MÁXIMO Fondo mín: 6 m. Fondo máx. : 10 m 

CÍRCULO INSCRIBIBLE 6 m. ---------------------- 

FONDO/FRONTE ≥ 1 ---------------------- 

SUPERFICIE MÍNIMA 100 m² 
400 m²./ a actual para parcelas 

preexistentes 

POSICIÓN DA 
EDIFICACIÓN 

OCUPACIÓN MÁXIMA 80% 60% 

SEPARAC. FRONTE (VIARIO) 2 m. 3 m. 

SEPARACIÓN LINDEIROS H/2 ≥ 3 m. 5 m. 

POSICIÓN MEDIANEIRA 

POSIB. ADOSAMENTO 

Edific. lindeira en medianeira  

SI 
Acordo de adosamento co 

propietario lindeiro 

EDIFICACIÓNS 
AUXILIARES 

POSICIÓN 
Illada ou apegada á edificación 

principal, con materiais e 
acabados semellantes a ela 

Posibilidade de adosamento. 

OCUP. MÁXIMA PARCELA 30% 10% 

SUP. MÁX. CONSTRUIBLE 25 m²/100 m² edif principal 25% da edif. principal 

ALTURA MÁX. BEIRADO 3 m. 3 m. 

ALT. MÁX. CUBERTA 4 m. 4 m. 

CONDICIÓNS DE 
USO 

CARACTERÍSTICO Residencial de vivenda e vivenda protexida  

PERMITIDOS 

- Produtivos de oficinas e despachos, y/o comercio-reunión. 

- Equipamentos en situación 1ª. 

- Servicios e afíns  situación 4ª. 
Agropecuario 

- Infrarest. de serv. basicos sit. 3ª 

COMPATIBLES - Réxime CAP. 9 / TIT. 6 

  

Ademais deste tratamento diferencial o PXOM incorpora o ámbito dos rueiros  ao Catálogo 

incorporando 47 ámbitos; 13 na parroquia de Barallobre, 7 en Fene, 8 en Sillobre, 5 en Perlío, 5 en 

Maniños, 3 en Limodre e 6 na parroquia de Magalofes cun nivel de protección “XENÉRICO”. 

Na memoria do Catálogo indícase o seguinte: 

“La presente revisión recoge el término Rueiro, utilizado en el PGOU 1985, para referirse a los Suelos de Núcleo 

Rural emplazados en Suelo Urbano. Estos suelos se ordenan mediante una Norma Zonal que dará las pautas para su 

conservación y posible desarrollo. Para definirlos la Ley del Suelo de Galicia en su art. 75 expone que “tendrán 

carácter de núcleos rurales las áreas del territorio que, por existir agrupaciones de viviendas y surgir relaciones propias 

de la vida comunitaria, constituyan un asentamiento de población singularizado por un topónimo diferenciado en los 

censos y padrones oficiales e identificado como tal por la población residente y por la práctica administrativa local, que 
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se caracterizasen por una especial vinculación con las actividades del sector primario de carácter agrícola, ganadero, 

forestal, pesquero o análogas”. 

Atendiendo a esta definición que la legislación gallega establece, se contabilizan en el término municipal de Fene 

una serie de núcleos con diversas características comunes; la estructura de núcleo rural predominante es la de núcleo 

adyacente a un viario, aunque en algunos se aprecian inclusiones del suelo público en el núcleo mientras que 

aisladamente la organización del núcleo permite apuntar una trama incipiente. 

La tipología edificatoria predominante es la de vivienda unifamiliar aislada de bajo y una planta con edificaciones 

auxiliares o adosadas a la edificación principal, propias de estos núcleos ligados a explotaciones agrícolas y pecuarias. 

El tipo de edificación utiliza habitualmente los materiales tradicionales de la construcción vernácula. El granito y la 

mampostería, en algunos casos bajo enfoscado y pintado, constituyen los muros. En las cubiertas predomina la teja 

del país si bien aparece también la plancha de fibrocemento como único material de cubrición en algunas ocasiones. 

En general el estado de conservación es deficiente. Hay núcleos en un estado aceptable como el de A Brea y A 

Fontenova, y otros en una situación de semiabandono como el de Belelle Norte o el de Ameneiro. Su protección se 

plantea desde una doble perspectiva: La norma zonal específica para este tipo de núcleos y la protección asignada por 

el Catálogo. Ambas regulaciones permitirán el carácter singular, así como el arreglo de las edificaciones existentes y la 

ejecución de obras cuyas características se adecúen a las edificaciones actualmente existentes”. 

Tal e como se pode deducir da lectura dos parágrafos anteriores e do análise das normas zonais de 

aplicación, non se aprecia unha xustificación suficiente para a inclusión no Catálogo dos “rueiros” e mesmo 

a norma zonal do PXOM vixente non garante a conservación da estrutura e das edificacións con valores 

específicos. Tampouco se entende o que implica o nivel de protección “xenérico” que se establece no 

Catálogo do PXOM, xa que non coincide con ningún dos establecidos no artigo 41 da LPCG 

Os Rueiros que se localizan no ámbito dos núcleos rurais que se pretenden delimitar son os seguintes: 

- Núcleo de Os Buios: 

- Rueiro en O Basante. 

- Rueiro en Os Buios. 

- Rueiro na Xunqueira. 

Núcleo de O Redondo: 

- Rueiro no Pedrón. 

- Rueiro na Torre. 

Estes “rueiros” coinciden con asentamentos de carácter fundacional do POL, que conforme á 

definición que consta na normativa deste instrumento “Recolle aqueles núcleos que, de carácter urbano ou 

rural, teñan unha orixe ou fundación antiga, ou aqueles cuxa trama responde a esa formación e evolución 

progresiva no tempo e o espazo. Dentro deste tipo de asentamentos o POL destaca os Núcleos de 

Identidade do Litoral (NIL) identificados como aqueles asentamentos tradicionais, cuxa localización 

estratéxica no bordo costeiro e a súa vinculación co mar lles confire unha singularidade que os fai 

merecedores dun tratamento específico.  

Ningún dos rueiros que se localizan nesta zona foi identificado polo POL como NIL que é o que 

xustifica un tratamento específico e mesmo a súa inclusión no Catálogo, polo tanto, entendemos que 

simplemente se trata de asentamentos rurais de orixe antiga que manteñen unha trama que debe ser 

respectada e posta en valor polo planeamento urbanístico mediante un tratamento adecuado. 
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Por todo o anterior entendemos que a inclusión destes “rueiros” no Catálogo semella unha medida 

innecesaria e polo tanto proponse a súa eliminación. Non en tanto serán obxecto dun tratamento 

diferenciado, incluíndo estas áreas no tipo histórico-tradicional e establecendo na normativa da MP unha 

ordenanza que incida no mantemento da trama orixinal e no tratamento adecuado tanto das vivendas 

tradicionais como dos elementos que configuran esa trama (muros, valados, cortiñas, eiras,...). Por outra 

banda incluiranse no Catálogo os elementos existentes nestes ámbitos que realmente sexan merecedores 

de protección polos seus especiais valores arquitectónicos ou etnográficos. 

Nas “medidas protectoras e correctoras” do informe da DXPC emitido o 12/02/2021, no período de 

consultas da AAES, establécese a necesidade de incorporar unha prospección “entendida como a 

exploración e recoñecemento sistemático do ámbito de estudo, para a detección de elementos do 

patrimonio cultural non identificados no Inventario de patrimonio cultural de Galicia, con especial incidencia 

sobre o patrimonio etnográfico e arqueolóxico”, en relación a esta prospección e respecto dos rueiros o 

informe incide na necesidade de catalogar os elementos incluídos no seu ámbito que sexan merecedores 

de protección polos seus especiais valores arquitectónicos ou etnográficos. 

En base ao anterior no mes de maio de 2021 realizouse a prospección dos núcleos rurais e 

constatouse o apuntado nos parágrafos precedentes relativo á inexistencia de valores de carácter xeral 

que impliquen a protección dos “rueiros” no seu conxunto, se ben identificáronse unha serie de elementos, 

sobre todo hórreos, que se incorporan ao catálogo da modificación puntual.  

A continuación achéganse as vistas oblicuas que xa se incluían no borrador da MP así como 

fotografías tomadas na prospección realizada nas que se pode apreciar que se trata de zonas que 

manteñen a trama rural, nas que existen vivendas e  construcións adxectivas tradicionais aínda que moitas 

delas foron obxecto de transformacións recentes. 

Rueiro de O Basante - Magalofes 
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Rueiro de Os Buios - Magalofes  
 

Rueiro de A Xunqueira-Magalofes  
 

Rueiro O Pedrón - Magalofes 
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Rueiro A Torre – Magalofes  

 

6.2.- INVENTARIO DO PBA, PXOM VIXENTE PROSPECCIÓN REALIZADA. 

Neste apartado imos a facer unha relación dos bens merecedores de protección patrimonial 

existentes  en cada un dos núcleos rurais que aparecen nas fontes documentais consideradas; PBA e 

PXOM-2003.  

Por outra banda relaciónanse os bens identificados nunha prospección realizada en maio de 2021 que 

substitúe á realizada para o PXOM en tramitación no ano 2012 cuxos datos se utilizaron no Borrador do 

plan. Na prospección realizada para a modificación puntual incorpóranse a totalidade dos elementos 

detectados nestes núcleos no ano 2012 e engádense outros, en especial, elementos etnolóxicos tales 

como hórreos, fontes ou lavadoiros. Outro aspecto a considerar en relación a esta  prospección é que se 

relacionaron a totalidade dos elementos detectados pero non todos eles se incorporan finalmente ao 

Catálogo, os criterios utilizados a este respecto explícanse na memoria xustificativa e na do propio 

Catálogo onde se incorporan fichas da totalidade dos elementos prospectados.  

A continuación achégase unha táboa na que se relacionan os elementos que constan no PBA e no 

PXOM vixente así como os resultantes da prospección que se incorporan ao Catálogo da MP indicando no 

seu caso aqueles para os que se propón a descatalogación respecto do PXOM. 

 NÚCLEO 
BENS OBXECTO DE PROTECCIÓN 

PBA PXOM 2003 PROSPECCIÓN 2021  

OS BUIOS 

Torre: Clave 15035_55224 / Cód: 
TO15035/ Tipo: Arqueolóxico 

--------------------- Torre: (TO15035) 

--------------------- --------------------- Hórreo en Os Cadavás (ET-B01) 

--------------------- --------------------- Hórreo en O Casal (ET-B02) 

--------------------- --------------------- Hórreo en A Xunqueira (ET-B03) 

--------------------- --------------------- Hórreo en Os Buios I (ET-B04) 

--------------------- --------------------- Hórreo en Os Buios II (ET-B05) 

--------------------- --------------------- Hórreo en A Torre I (ET-B06) 
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--------------------- --------------------- Hórreo en A Torre II (ET-B07) 

--------------------- --------------------- Hórreo en A Torre III (ET-B08) 

--------------------- --------------------- Hórreo en A Torre IV (ET-B09) 

Rueiro en O Basante: Clave 
15035_6033/ Tipo: Arquitectónico 

Rueiro en O Basante (119-R) Eliminar do Catálogo 

Rueiro en Buios: Clave 15035_6041/ 
Tipo: Arquitectónico 

Rueiro en Buios  (153-R) Eliminar do Catálogo 

Rueiro en A Xunqueira: Clave 
15035_6035/ Tipo: Arquitectónico 

Rueiro en A Xunqueira (128-R) Eliminar do Catálogo 

O REDONDO 

Escola en San Marcos: Clave 
15035_55224 / Tipo: Arquitectónico 

Escola San Marcos (129-E10) Escola San Marcos (AC-R01) 

Rueiro no Pedrón : Clave 
15035_12578/ Tipo: Arquitectónico 

 Rueiro no Pedrón (130-R) Eliminar do Catálogo 

Vivenda en O Redondo: Clave 
15035_6041/ Tipo: Arquitectónico 

--------------------- Casa en O Pedrón (AC-R02) 

Casa reitoral de Magalofes: Clave 
15035_6042/ Tipo: Arquitectónico 

Casa reitoral de Magalofes 
(154-E11) 

Casa reitoral de Magalofes (AC-
R03) 

Cruceiro no Redondo: Clave 
15035_6029/ Tipo: Etnográfico 

Cruceiro no Redondo (113-
Cr8) 

Cruceiro no Redondo (ET-R01) 

Igrexa parroquial de Magalofes: Clave 
15035_6030/ Tipo: Arquitectónico 

 Igrexa parroquial de 
Magalofes (117-I08) 

Igrexa parroquial de Magalofes 
(AR-R01) 

Cemiterio de Magalofes: Clave 
15035_6031/ Tipo: Arquitectónico 

--------------------- Cemiterio de Magalofes (AR-02) 

Hórreo no Redondo: Clave 
15035_6034/ Tipo: Etnográfico 

Hórreo no Redondo (120-H01) Hórreos no Redondo (ET-R02) 

--------------------- --------------------- Hórreo no Pedrón (ET-R03) 

Rueiro na Torre : Clave 15035_6032/ 
Tipo: Arquitectónico 

 Rueiro na Torre (118-R) Eliminar do Catálogo 

O FEAL  

Fonte en Fontenova: Clave 
15035_6038 / Tipo: Etnográfico 

Fonte en Fontenova (131-
FL17) 

Eliminar do Catálogo 

--------------------- --------------------- Hórreo en O Feal I (ET-F01) 

--------------------- --------------------- Hórreo en O Feal II (ET-F02) 

--------------------- --------------------- Hórreo en O Feal III (ET-F03) 

LUBIÁN  

Lavadoiro en Lubián: Clave 
15035_6208 / Tipo: Etnográfico 

Lavadoiro en Lubián (171-
FI33) 

Eliminar do Catálogo 

--------------------- --------------------- Hórreo en Lubián I (ET-L01) 

--------------------- --------------------- Hórreo en Lubián II (ET-L02) 

--------------------- --------------------- Hórreo en Lubián III (ET-L03) 

--------------------- --------------------- Hórreo en Lubián IV (ET-L04) 

--------------------- --------------------- Hórreo en Lubián V (ET-L05) 

--------------------- --------------------- Hórreo en Lubián VI (ET-L06) 
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O PIÑEIRO 

Fonte de Piñeiro: Clave 15035_6075 / 
Tipo: Etnográfico 

Lavadoiro de Piñeiro (167-
FI29) 

Eliminar do Catálogo 

Casa na estrada de Limodre 1 : Clave 
15035_6063/ Tipo: Arquitectónico 

Vivenda na estrada a Limodre 
(115-V05) 

Casa na estrada de Limodre I 
(AC-P01) 

Casa na estrada de Limodre 2: Clave 
15035_6064/ Tipo: Arquitectónico 

Vivenda na estrada a Limodre 
(116-V04) 

Casa na estrada de Limodre II 
(AC-P02) 

--------------------- --------------------- Hórreo en O Piñeiro I (ET-P01) 

--------------------- --------------------- Hórreo en O Piñeiro II (ET-P02) 

En relación ao elemento “Torre” que figura no PBA como “tipo arqueolóxico” hai que ter en conta que 

non se trata dun xacemento arqueolóxico propiamente dito, senón que tal e como indica o código “TO”, 

trátase dun topónimo significativo referente á posible existencia dun xacemento arqueolóxico o que lle 

corresponde unha cautela arqueolóxica xenérica. 

A este respecto compre sinalar que no ano 2013 realizouse unha prospección arqueolóxica extensiva 

para un novo PXOM que foi autorizada pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural con data 12 de 

decembro de 2012 coa referencia ED 102 A/2012/462-O. En dita prospección non figura este elemento, 

non obstante, tendo en conta o carácter extensivo da prospección do ano 2013, esta realizouse sobre os 

xacementos coñecidos e este topónimo debeu ser incorporado con posterioridade.  

Tendo en conta que os topónimos non son bens arqueolóxicos, senón simples referencias que poden 

indicar a presenza dun xacemento, e dicir, non pode ter efectos urbanísticos porque se corresponde cun 

indicio non confirmado, polo tanto non se incorpora este elemento ao catálogo da MP e non se traslada o 

seu contorno de proteción. 

6.3.- PROPOSTA DE CATÁLOGO. 

Considerando o exposto nos apartados anteriores en relación aos aspectos que se relacionan a 

continuación faise a proposta de Catálogo da MP que se achega no presente apartado. 

- Eliminación dos rueiros incluídos nos núcleos delimitados do Catálogo e inclusión destas áreas no tipo 

tradicional cun tratamento urbanístico e normativo axeitado que garante o respecto da trama orixinaria e dos 

elementos que a configuran, así como da conservación e tratamento axeitado das vivendas e construcións  

tradicionais. 

- Elementos existentes nos Catálogos do PBA e do PXOM agás os rueiros. 

- O resultado da prospección realizada no ámbito da MP no mes de maio de 2021. 

NÚCLEO  ELEMENTO TIPO CÓDIGO COORDENADAS 

OS BUIOS 

Hórreo en Os Cadavás 

Etnográfico 

ET-B01 567859/4811473 

Hórreo en O Casal  ET-B02 567853/4811796 

Hórreo en A Xunqueira ET-B03 567930/4812064 

Hórreo en Os Buios I ET-B04 568124/4811947 

Hórreo en Os Buios II ET-B05 568244/4811829 

Hórreo en A Torre I ET-B06 568351/4811805 

Hórreo en A Torre II ET-B07 568381/4811854 

Hórreo en A Torre III ET-B08 568413/4811938 
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Hórreo en A Torre IV ET-B09 568470/4811829 

O REDONDO 

Igrexa parroquial de Magalofes  

Arquitectónico 

AR-R01 568725/4811899 

Cemiterio de Magalofes AR-R02 568740/4811878 

Escola San Marcos AC-R01 568875/4812051 

Casa en O Pedrón AC-R02 568727/4812015 

Casa reitoral de Magalofes  AC-R03 568721/4811963 

Cruceiro no Redondo 

Etnográfico 

ET-R01 568729/4811918 

Hórreos no Redondo  ET-R02 568874/4811642 

Hórreo no Pedrón  ET-R03 568818/4812017. 

O FEAL 

Hórreo en O Feal I 

Etnográfico 

ET-F01 569197/4811879 

Hórreo en O Feal II ET-F02 569417/4811864 

Hórreo en O Feal III ET-F03 569239/4811736 

LUBIÁN 

Hórreo en Lubián I 

Etnográfico 

ET-L01 568801/4812977 

Hórreo en Lubián II ET-L02 569079/4812980 

Hórreo en Lubián III ET-L03 569042/4812885 

Hórreo en Lubián IV ET-L04 568959/4812762 

Hórreo en Lubián V ET-L05 568927/4812687 

Hórreo en Lubián VI ET-L06 568998/4812597 

O PIÑEIRO 

Casa na estrada de Limodre (I) 
Arquitectónico 

AC-P01 565285/4810405 

Casa na estrada de Limodre (II) AC-P02 565328/4810319 

Hórreo en O Piñeiro I 
Etnográfico 

ET-P01 565247/4810598 

Hórreo en O Piñeiro II ET-P02 565303/4810256 

 

7.- ESTUDO DA PAISAXE DO ÁMBITO TERRITORIAL. 

Para a realización de este apartado imos a considerar o establecido nos seguintes textos legais: 

- Lei 7/2008, de protección da paisaxe de Galicia (LPP). 

- Decreto 96/2020, do 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento da Lei 7/2008, de protección 

da paisaxe de Galicia (RLPP). 

- Catálogo das Paisaxes de Galicia. 

- Decreto 238/2020, do 29 de decembro, polo que se aproban as Directrices da paisaxe de Galicia.  

O artigo 35 do RLPP dispón a obriga de incluír entre os documentos informativos e de diagnose dos 

instrumentos de ordenacións urbanística un estudo da paisaxe do ámbito territorial a que se refiran, 

fundamentado nos catálogos da paisaxe así como os aspectos aos que se referirá este estudo en atención 

ás peculiaridades de cada caso. 
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Artigo 35. Os estudos da paisaxe nos instrumentos de ordenación territorial e urbanística  

1. Os instrumentos de ordenación territorial e urbanística realizarán un estudo da paisaxe do ámbito territorial a 
que se refiran, que se incluirá entre os documentos informativos e de diagnose exixidos pola normativa de 
aplicación.  

Nos supostos en que se produza de forma simultánea a avaliación ambiental estratéxica dun proxecto sectorial 
de incidencia supramunicipal e a avaliación de impacto ambiental ordinaria dun proxecto técnico que 
desenvolve o antedito proxecto sectorial, o estudo de paisaxe exixible a este último poderá coincidir co estudo 
de impacto e integración paisaxística do proxecto técnico.  

2. O estudo da paisaxe fundamentarase nos catálogos da paisaxe e pormenorizará os aspectos que resulten 
necesarios, en atención ás características, fase de tramitación, alcance e finalidades do instrumento e ao 
carácter das paisaxes afectadas, de acordo co establecido neste regulamento e nos instrumentos para a 
protección, xestión e ordenación da paisaxe. 

3. Os estudos da paisaxe referiranse a todos ou algúns dos seguintes aspectos, en atención ás peculiaridades 
imde cada caso:  

a) Unha caracterización da paisaxe referida ao ámbito estrito do instrumento e á contorna en que se insire, 
que identificará e describirá os elementos conformadores daquel, así como os tipos e unidades de paisaxe 
presentes no ámbito do estudo.  

b) A identificación dos elementos ou zonas en que existen singulares valores paisaxísticos de tipo natural ou 
ecolóxico, cultural ou patrimonial, estético ou panorámico, e produtivo ou de uso. Tomaranse como 
referencia as áreas de especial interese paisaxístico e os valores paisaxísticos identificados polos catálogos 
da paisaxe.  

c) Unha análise de visibilidade, orientada a identificar miradoiros e sendas panorámicas, así como as zonas 
do ámbito máis expostas visualmente, tendo en conta os potenciais usos deste. Tomaranse como referencia 
os contidos dos catálogos da paisaxe, coa oportuna pormenorización, en atención á escala en que o 
instrumento establece a súa ordenación.  

d) A identificación dos impactos paisaxísticos existentes no ámbito do instrumento ou que lle afecten por 
resultaren visibles desde este, sempre que, por estaren directamente relacionados co obxecto, a escala e o 
alcance do instrumento, sexan susceptibles de que este prevexa as oportunas medidas de mellora ou 
recuperación. Poderán empregarse os impactos identificados nos catálogos da paisaxe, pero o estudo 
deberá concretar as súas localizacións e características.  

e) Unha xustificación das medidas que adopte o instrumento para alcanzar os obxectivos a que se refire o 
artigo 34.  

4. Na elaboración dos estudos de paisaxe evitarase a reiteración ou simple reprodución de contidos propios 
doutros documentos do instrumento. 

Tendo en conta o anterior inclúese na presente memoria informativa o estudo da paisaxe referente ao 

ámbito territorial dos núcleos rurais de Os Buios, O Redondo, O Feal, Lubián e O Piñeiro. Na memoria 

xustificativa incluirase a descrición das medidas preventivas e correctoras previstas no seu caso para 

previr, corrixir os impactos que poden producir sobre a paisaxe, así como a xustificación do cumprimento 

do disposto nas Directrices da Paisaxe que resulten de aplicación. 

7.1. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DA PAISAXE. 

- DELIMITACIÓN. 

A delimitación do ámbito territorial á que se refire o presente estudo da paisaxe está formado polos  

núcleos rurais de Os Buios, O Redondo e O Feal da parroquia de San Xurxo de Magalofes e Lubián da de 

Santa Mariña de Sillobre, situados na zona interior do municipio de Fene. Por outra banda temos o núcleo 

de O Piñeiro que pertence á parroquia litoral de San Salvador de  Maniños. Todos eles están na Grande 

Área Paisaxística Golfo Ártabro e na comarca paisaxística Golfo Ártabro Litoral. O miradoiro Coto do Rei 

atópase a 1,8 km ao norte do núcleo de Lubián. 
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Delimitación do ámbito de estudo  

- OCUPACIÓN E USOS DO SOLO. 

Segundo a información que consta no SIOSE referente aos usos do solo, na zona onde se sitúan os 

núcleos de OS Buios, O Redondo e O Feal, predomina o mosaico agrícola e urbano rodeado de cultivos e 

prados cunha mancha de eucaliptos na zona norte do curso do río Magalofes.  

Os usos do solo no ámbito do núcleo rural de Lubián correspóndense cun mosaico agrícola e urbano 

rodeado dunha mestura de especies arbóreas e no caso de O Piñeiro está formado por cultivos e prados 

cunha mancha de mato e especies arbóreas situadas ao norte. 

 

Imaxe do SIOSE da zona dos núcleos de Os Buios, O Redondo e O Feal.  

Tal e como consta no informe do IET do período de consultas da AAES: 

“ Os núcleos obxecto da modificación puntual atópanse na zona interior do concello de Fene, nunha zona de 
topografía cha ao leste da autoestrada AP-9, caracterizada pola presenza de suaves outeiros e pequenas valgadas 
dos ríos Magafoles e Bá, onde as vivendas aparecen dispersas ou en pequenas agrupacións ao longo das principais 
vías de comunicación. Trátase dunha zona de vocación agraria, con parcelas dedicadas a pastos mesturadas con 
frondosas autóctonas e plantacións forestais (principalmente piñeiros e eucaliptos) que conforman unha paisaxe de 
mosaico agroforestal. “ 
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- RELEVO E HIDROGRAFÍA. 

Os núcleos de Os Buios, O Redondo e O Feal forman unha trama continua edificada xurdida a 

partires dunha serie de enclaves agrícolas orixinarios (A Xunqueira, Os Buios, A Torre, O Basante, O 

Pedrón) que se desenvolve ao longo de dúas vías e que se vai adaptando ao relevo e que está 

condicionada polo río Magalofes. O Pedrón e O Feal ocupan zonas chairas situadas entre os outeiros de O 

Lodeiro, O Lugarexo, A Espiñeira e Coto do Castro, mentres que as zonas de O Basante, A Torre, Os 

Buios e O Cadavás que integrán o núcleo de Os Buios están nunha planicie que descende suavemente en 

dirección leste-oeste cara o trazado da autoestrada AP-9 polo que, tal e como veremos posteriormente,  

trátase dunha zona mais exposta dende o punto de vista paisaxístico. 

  
Relevo e hidrografía do ámbito de estudo. 

O núcleo de Lubián está rodeado de outeiros, polo que tampouco se trata dunha zona moi exposta 

visualmente, mentres que no caso de O Piñeiro trátase dunha zona bastante plana caracterizada polo 

curso do río Bá que atravesa a zona norte do núcleo.  

 
Panorámica dos núcleos de Os Buios, O Redondo, O Feal e Lubián. 
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- UNIDADES DE PAISAXE. 

Segundo a información que consta no POL, o ámbito de estudo está na comarca Golfo Ártabro, sector 

Ría de Ferrol. Os núcleos rurais da zona alta interior (Os Buios, O Redondo, O Feal e Lubián) están 

incluídos na unidade de paisaxe Fene, mentres que o de O Piñeiro pertence á unidade de paisaxe O Seixo 

e Maniños. A continuación destacamos os aspectos de cada unidade de paisaxe que afectan de forma 

mais directa ao obxecto deste estudo: 

Unidade de paisaxe Fene: 

Esta unidade de paisaxe está conformada por un amplo anfiteatro modelado cara á ría de Ferrol. A 

vila de Fene sitúase no fondo aplanado da conca que vai aumentando a pendente ladeira arriba, que é 

onde se localizan os catro núcleos rurais que están nesta unidade. A vertente costeira correspóndese coa 

conca do río da Rañoa, na que destacan dous vales tributarios polo marxe esquerdo, os regos Carballás e 

Magalofes.  

A franxa litoral da unidade está ocupada case que totalmente polas instalacións do estaleiro de 

Navantia e nun segundo plano sitúanse os usos urbanos de San Valentín, Fene e Perlío. No resto da 

unidade, que é a que nos ocupa, altérnanse os usos agrícolas afíns aos núcleos tradicionais con grandes 

masas homoxéneas de bosques de repoboación que cobren as ladeiras dos montes que pechan a 

unidade. 

A periferia do núcleo principal de Fene – Perlío caracterízase pola súa grande expansión na que se 

engloban núcleos tradicionais próximos, desenvolvida o  longo das vías de comunicación con tipoloxías 

nas que predomina a vivenda familiar. Os núcleos tradicionais entre os que se atopan os que son obxecto 

deste estudo sitúanse en vales con pendentes moderadas formados pola rede hidráulica no interior do 

territorio, estes núcleos foron perdendo o seu carácter tradicional debido aos crecementos lineais so longo 

das vías principais de comunicación. 

En canto á valoración desta paisaxe o POL conclúe que “Esta unidade de paisaxe permite unha 

lectura de todo o seu territorio, debido á súa forma de anfiteatro e que carece de obstáculos xeográficos 

que interrompan as conexións visuais. A súa fortaleza natural, a pesares do intensivo proceso de 

antropización, sobre todo na fachada costeira, ao que foi sometido este paisaxe aínda mantén unha 

importante capacidade expresiva. A ría de Ferrol e os montes circundantes configuran un lugar dunha 

grande beleza natural e paisaxística, destacando como fito paisaxístico o Monte Marraxón, que conta 

cunha ampla conca visual e unha fraxilidade visual moi alta, é ademais un magnífico miradoiro sobre as 

terras baixas da unidade, a ría de Ferrol e o resto da comarca de Ferrolterra”. 
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Unidade paisaxística Fene. Destacado en cor vermello o ámbito de estudo 

Unidade de paisaxe O Seixo e Maniños: 

Unidade acantilada que posúe unha chaira intermareal dianteira de anchura variable, cunhas 

pendentes suaves normalmente inferiores o 10%. O río Baa que atravesa o núcleo de O Piñeiro é a 

principal corrente de auga da unidade, e crea un val transversal respecto da alínea de costa, con dirección 

xeral SE-NO, ata desembocar no estremo oriental da enseada da Barca. 

A área interior da unidade onde se sitúa o núcleo rural de O Piñeiro está bastante transformada. O río 

Baa, aporta masas de bosque de ribeira, algunha delas de certo tamaño, a actividade agrícola reduciu as 

masas de frondosas autóctonas que agora, as ripícolas empezan a colonizar. 

O solo caracterízase por un uso fundamentalmente agrícola pero altamente fragmentado debido á 

irrupción dun forte proceso de urbanización que alterou notablemente a distribución espacial das diferentes 

actividades realizadas nel. Os usos agrícolas agora en retroceso altérnanse con superficies residenciais, 

pequenas masas inconexas de bosques mixtos ou vexetación de ribeira do río Baa. 

É unha unidade con alta densidade de poboación e cunha grande profusión de asentamentos que se 

distribúen por toda a vertente costeira. Estas poboacións de mediano tamaño e lineais, están conectadas 

entre si por unha extensa rede de estradas. Na actualidade o crecemento disperso por todo o territorio deu 

lugar a un continuo construído de baixa densidade e moi expansivo, ocupando unha grande extensión de 

terreo con tipoloxías de vivenda familiar illada non vinculada a labores produtivas, perdendo as relacións 

xerárquicas entre os diferentes asentamentos  que contribuía a estruturar o territorio.   

A principal conexión transversal é a estrada provincial DP-3501 que parte dende o núcleo de Bouza 

da Pena na zona litoral e culmina o seu percorrido  no núcleo de Limodre tras atravesar O Piñeiro. 

A paisaxe desta unidade está moi transformada, o que antes era un mosaico continuo de pequenas 

parcelas agrícolas cunha serie de asentamentos periféricos que o organizaba, converteuse nu territorio 

que soporta unha urbanización dispersa de baixa densidade pero de moi alta extensión. 
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Unidade paisaxística O Seixo-Maniños. Destacado en cor vermello o núcleo de O Piñeiro. 

7.2. IDENTIFICACIÓN DOS VALORES PAISAXÍSTICOS. 

Para a elaboración deste apartado consultouse o visor do Catálogo das paisaxes de Galicia e se pode 

concluír que no ámbito de estudo non existen valores paisaxísticos excepcionais dos que se establecen 

nos Catálogos, non obstante imos a dar unha información dos situados nas inmediacións. 

- VALORES PAISAXÍSTICOS NATURAIS E ECOLÓXICOS. 

Os únicos valores que afectan á biodiversidade e que ocupan a totalidade do municipio e mesmo todos os 

limítrofes corresponde á zona potencial do plan de recuperación da escribenta das canaveiras, así como á 

zona 3 do plan de xestión do lobo 2008. 

Non existen mais valores de tipo natural ou ecolóxico que afecten á zona de estudio. A continuación 

achégase unha relación dos valores indicando a distancia á que se atopan os mais cercanos: 

- BIODIVERSIDADE: 

- Plan de recuperación da escribenta das canaveiras: Todo Fene está en zona potencial. 

- Árbores senlleiras: A 4 qms. do núcleo de O Piñeiro en dirección sur no concello de Pontedeume temos as 

seguintes especies: 

- 62A Metrosidero excelsa no xardín da Torre de Andrade. 

- 8A Araucaria excelsa na Casa Tenreiro. 

- Plan de xestión do lobo 2008: Todo o municipio de Fene está na zona 3. 
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- ESPAZOS NATURAIS: 

- Reservas da biosfera: A 5km do núcleo de O Piñeiro en dirección sur está a de Mariñas Coruñesas e Terras 

do Mandeo. 

- Rede galega de espazos protexidos: 

- Humidais protexidos: A 14 qms. do núcleo de Lubián en dirección norte sitúase a Lagoa e areal de 

Valdoviño (Cód. 110086). 

- Monumentos naturais: A 9 qms. do núcleo de O Piñeiro en dirección oeste sitúase a Costa de Dexo (Cód. 

110009). 

- Parques naturais: A 2 qms. do núcleo de O Feal en dirección SE temos As Fragas do Eume (Cód. 110005). 

- REDE NATURA 2000:  

- ZEPA: A 10 qms. do ámbito de estudo en dirección NO: ES0000258 Costa de Ferrolterra-Valdoviño. 

- ZEC: A 2 qms. do núcleo de O Feal en dirección SE: ES110003 Fragas do Eume. A 6,5 qms. do núcleo de O 

Feal en dirección este: ES1110013 Xubia-Castro. 

- Lugares de interese xeolóxico: A 4,5 qms. do núcleo de O Piñeiro en dirección sur: Cod. 21002 Ría de Ares. 

- ZEPVN: A 2 qms. do núcleo de O Feal en dirección SE: ES110004 Fragas do Eume. A 6,5 qms. do núcleo 

de O Feal en dirección este: ES110083 Xubia-Castro. 

- VALORES PAISAXÍSTICOS CULTURAIS PATRIMONIAIS. 

No ámbito do estudo, en concreto, no núcleo de O Redondo sitúase a Igrexa parroquial de San Xurxo 

de Magalofes (1503504), ademais realizouse unha prospección e consulta dos bens que poden ser 

obxecto de protección no ámbito que se incorporarán ao Catálogo da modificación puntual. Os valores 

mais próximos ao ámbito de estudo son os seguintes: 

VALORES PAISAXÍSTICOS CULTURAIS PATRIMONIAIS 

Castelo Torre ou fortaleza 
A 4 Km do núcleo de O Piñeiro (dirección S):  Torre dos Andrade 
A 8 Km do núcleo de O Piñeiro (dirección S):  Castelo dos Andrade 

Casa Grande 
A 4 Km do núcleo de O Piñeiro (dirección S): Casa de Riobóo, Casa Grande de 
San Andres 

Camiño de Santiago 
Polo oeste do núcleo de Magalofes para o Camiño inglés de Santiago. 
Enlace a la delimitación: https://www.cultura.gal/es/delimitacion-camino-ingles 

Xardíns botánicos Non existen na contorna 

Pazos 

Nun radio de 6 km arredor dos núcleos atópanse os seguintes pazos: 
- Pazo do Piñeiro 
- Pazo de Fraián 
- Pazo Caaveiro 
- Pazo de Ribeira 
- Pazo de San Isidro 
- Pazo da Mercé 

Mosteiros O que mais preto está é o de San Xoan de Caaveiro, no concello de A Capela 

Igrexas parroquiais Núcleo de O Redondo: 1503504 Igrexa parroquial de San Xurxo de Magalofes 

Festas de Galicia Non afectan 

Conxuntos históricos 
O que máis preto está é o Pazo e fortaleza dos Condes de Andrade (a 4 qms. do 
núcleo de O Piñeiro dirección S) 
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- VALORES PAISAXÍSTICOS PANORÁMICOS. 

Unicamente compre destacar o camiño inglés a Santiago pero que non afecta ao ámbito de estudo. 

- VALORES PAISAXÍSTICOS DE USO. 

- EXTRACTIVO, ENERXÉTICO, AREAS EMPRESARIAIS. 

O único destacable é a existencia de varias liñas de media tensión (LMT) que cruzan e alimentan aos núcleos 

rurais e que xa foron mencionadas no capítulo de afeccións. Polo resto destacar na contorna o Polígono 

empresarial de Vilar do Colo e a liña de alta tensión (LAT) de 132 Kv que cruza polo oeste do núcleo de Lubián. 

- PRODUCTO GALEGO DE CALIDADE. 

Todo o municipio de Fene está dentro da denominación de orixe protexida de varios produtos; Queixo de tetilla, 

Agricultura ecolóxica, Tenreira Galega, Augardente de Galicia, Tarta de Santiago, Mel de Galicia, Grelos de 

Galicia e Pemento do Couto. 

- AREAS DE ESPECIAL INTERESE PAISAXÍSTICO (AEIP). 

Non existen AEIP no ámbito, a mais próxima é a de Fragas e Fervenza do Belelle (AEIP-10-03) situada 

entre os municipios de Fene e Neda, que se localiza a 1,5 km. ao NE do núcleo de Lubián  

 

7.3. ANÁLISE DA VISIBILIDADE. 

- ZONAS DE MAIOR EXPOSICIÓN VISUAL. 

Consideramos as vías de alta capacidade mais próximas ao ámbito de estudo, AP-9 e VG 1.2. No caso 

da AP-9 que descorre polo oeste do ámbito, a zona de maior exposición visual a unha distancia de 500 

metros é o lugar de A Xunqueira no núcleo de Os Buios, o certo é que dende esa vía non se visualiza 

esta zona debido á existencia dunha importante masa arbórea. No caso da VG 1.2 que pasa polo norte 

de O Piñeiro practicamente pegada ao núcleo, unicamente se aprecian un par de vivendas pero 

realmente o núcleo non se aprecia no seu conxunto. 

Exposición visual zona A xunqueira 

 

 

 



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 O PIÑEIRO. 

51 de 54 

CONCELLO DE FENE 

ALFREDO GARROTE PAZOS  (COL Nº 1440 COAG). 

SARA PRIETO HORTAS (COL Nº 4754 COAG) 

 

DOC. APROBACIÓN INICIAL 

 XULLO 2021 

     
 

- ZONAS DE MAIOR EXPOSICIÓN VISUAL. 

Segundo os resultados da consulta realizada no visor dos Catálogo das Paisaxes de Galicia as zonas 

do ámbito de estudo de maior exposición visual, cunha visibilidade moi alta corresponden ás ladeiras 

con caída cara o oeste dos lugares de A Torre, Os Buios, A Xunqueira e Os Cadavás no núcleo de Os 

Buios, así como á zona de O Pedrón no núcleo rural de O Redondo e o extremo oeste de O Feal. No 

que respecta aos núcleos de Lubián e O Piñeiro predomina a visibilidade media e baixa. 

 

Zonas de maior exposición visual do ámbito de estudo. 

 

7.4. IMPACTOS PAISAXÍSTICOS. 

Na área de estudo non se detectaron importantes impactos paisaxísticos. No contorno circunscrito ao 

municipio de Fene, o Catálogo das paisaxes identifica os seguintes impactos e áreas degradadas: 

1- Explotacións mineiras, canteiras e extracción de áridos ou terras: Canteira de Sillobre. 

2- Actividades industriais ou empresarial mal integradas no paisaxe: 

- Polígono industrial de Vilar do Colo: Afectou ao humedal que rodeaba ao río Baa e para o mesmo 

río, chegando a afectar ao mesmo cauce do río. Eliminación dun tramo do camiño inglés.  

3- Infraestruturas viarias: O vial Limodre-Vilar do Colo supón unha disgregación da cunca do río Baa. 

A nivel de todo o municipio e tamén do ámbito de estudo, produciuse un declive das actividades 

agrícolas en favor de plantacións forestais e de ocupación polas edificacións. 

7.5. MEDIDAS A ACADAR. 

Segundo se dispón no artº 35 do RLPP o estudo da paisaxe incluirá unha xustificación das medidas 

dirixidas á consecución dunha serie de obxectivos orientados a acadar a mellor integración paisaxística e 

que minimicen o impacto do instrumento de ordenación urbanística sobre a paisaxe. 
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- PROTECCIÓN DOS ÁMBITOS OU ELEMENTOS DE ESPECIAL VALOR OU SIGNIFICACIÓN 

PAISAXÍSTICA. 

Tal e como indicamos nos apartados anteriores, no ámbito de estudo, non existen ámbitos de especial 

valor ou significación paisaxística. 

- CONGRUENCIA DA ORDENACIÓN CO TIPO E A SITUACIÓN EN QUE SE ATOPAN TODAS AS 

PAISAXES AFECTADAS, COA FINALIDADE DE RESPECTAR O SEU CARÁCTER E PROMOVER A 

SÚA EVOLUCIÓN FAVORABLE. 

O presente instrumento de ordenación refírese á delimitación de varios núcleos rurais existentes 

cuxos terreos que teñen unha clasificación urbanística inadecuada no PXOM vixente. As delimitacións 

propostas realizáronse en base a unha serie de obxectivos que respectan o carácter da paisaxe afectada; 

inserción topográfica, relación coa contorna inmediata, morfoloxía viaria e parcelaria, tipoloxías 

arquitectónicas axeitadas, así como a identificación e protección dos elementos patrimoniais. 

Por outra banda compre sinalar que en aplicación da determinación excluínte 3.1.5. das DOT, non se 

proxectan crecementos sobre parcelas vacantes mais aló do perímetro edificado, priorízase a 

compactación e consolidación dos ámbitos dos núcleos existente, posibilitando a edificación nas parcelas 

intersticiales entre outras as xa edificadas e evitando a ocupación de solos de alta capacidade agrícola. 

Ademais evítanse novos desenvolvementos de carácter lineal apoiados en vías de comunicación que 

alteran a estrutura dos núcleos e mesmo poden producir impactos negativos de exposición visual.  

- MITIGACIÓN OU CORRECCIÓN DOS IMPACTOS QUE ALTERAN OU DEGRADAN O CARÁCTER DAS 

PAISAXES OU QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE OS SEUS VALORES: 

Para a consecución deste obxectivo propóñense unha serie de medidas preventivas e correctoras que 

se inclúen na memoria xustificativa e que se incorporan na normativa de aplicación nos núcleos 

delimitados. 

7.6. ANEXO PLANIMÉTRICO. 

Como anexo a esta memoria informativa inclúese un anexo de mapas referentes aos aspectos 

incluídos neste estudo de paisaxe. 

 

A Coruña xullo de 2021 

Asdo. o equipo redactor 
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ANEXO : MAPAS DO ESTUDO DE PAISAXE. 
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