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MEMORIA. 
 

MEMORIA XUSTIFICATIVA. 
 

1.- NECESIDADE OU CONVENIENCIA DE PROCEDER ÁS DELIMITACIÓNS DOS NÚCLEOS RURAIS. 

Tal e como se indicou na memoria informativa, o plan xeral de ordenación municipal de Fene aprobouse  

definitivamente o 23 de xaneiro de 2003 (PXOM-2003). Segundo o PXOM-2003 os terreos que están 

incluídos nos núcleos de poboación de Os Buios e O Redondo están clasificados como solo urbano, mentres 

que os que corresponden aos de O Feal, Lubián e Piñeiro, o igual que a meirande parte dos restantes 

asentamentos rurais do municipio, están clasificados como solo rústico apto para urbanizar. 

A estes efectos compre sinalar que o PXOM de Fene redactouse o abeiro da Lei 1/1997, do solo de 

Galicia que xa contemplaba a clasificación de solo de núcleo rural, correspondente aos “terreos que se 

inclúen no ámbito dos núcleos rurais delimitados polo planeamento” (vid. artº. 66), e se establece o concepto 

de núcleo rural no artº 75.1 do que parte en gran medida o concepto recollido na vixente LSG: 

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

O PXOM-2003 delimita como núcleos rurais unicamente sete asentamentos do municipio; Belelle Norte, 

Belelle Sur, Brea, Ribeira, Ameneiro, San Marcos e Fontenova. Esta formulación débese a que neste plan 

xeral resérvase esta clasificación para os núcleos de poboación que manteñen unha estrutura rural 

inalterada, e en especial, a vinculación coas actividades do sector primario de carácter agrícola e gandeiro. 

De feito a totalidade destes núcleos atópanse no estremo leste do concello na zona mais montañosa lindeira 

cos municipios de Neda, A Capela e Cabanas afastada dos enclaves urbanos de Fene, Perlío e San Valentín 

situados na ría de Ferrol. 

 

Situación dos núcleos rurais de Fene - PBA 
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Compre sinalar que o PXOM-2003 establece un paralelismo deste núcleos rurais coa figura dos “rueiros” 

herdada do PXOU-1985, que incluso están incorporados no Catálogo. No apartado 6.1. da memoria 

informativa faise unha referencia específica a esta figura. 

Non en tanto, este planteamento tan restritivo, non responde ao concepto de núcleo rural disposto na 

vixente LSG e tampouco na LSG-97. Tal e como sinalamos con anterioridade, tanto os asentamentos aos 

que se refire esta MP como o resto dos existentes no municipio de Fene, que compren coas características 

do artº. 75.1. da LSG-97 deberían ter sido identificados e delimitados como núcleos rurais e os terreos 

incluídos no interior do perímetro delimitado terían que ser clasificados como solo de núcleo rural e non  

como solo urbano e, sobre todo como solo rústico apto para urbanizar (SRAU) tal e como fai o PXOM-2003. 

Este tratamento urbanístico que formula o PXOM vixente  dificulta enormemente o desenvolvemento destes 

asentamentos o non se poder construír novas edificacións e implantar servizos urbanos, por entenderse, 

que se está procedendo a realizar obras de urbanización en solo rústico. 

Cinguíndonos ao caso que nos ocupa, temos dúas casuísticas distintas, unha referente aos núcleos de 

Os Buios e O Redondo que figuran clasificados como solo  urbano no PXOM-2003 e outro para os de O 

Feal, Lubián e O Piñeiro incluídos na clasificación de SRAU. A continuación imos a explicar cada un dos 

casos e xustificar que realmente trátase de núcleos rurais que se deben incorporar na clase de solo 

correspondente que é a de solo de núcleo rural (SNR). 

- OS BUIOS - O REDONDO. 

Trátase de dous núcleos sen solución de continuidade xerados a partires dunha serie de pequenos 

asentamentos tradicionais ou fundacionais, segundo a nomenclatura do POL, como son os de A 

Xunqueira, Os Buios , O Basante, A Torre e O Pedrón, que se desenvolven ao longo da estrada provincial 

DP-3503, esta trama continua está interrompida polo curso fluvial do río Magalofes. 

Ademais do problema de difícil solución da carencia da rede de abastecemento de auga explicado no 

apartado 4.3. da memoria informativa, estes núcleos compren, sen dúbida, có disposto no artigo 33.1.do 

RLSG para ser considerados como solo de núcleo rural:  

 “1. Constitúen o 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 
defina e delimite tendo en conta o número de edificacións, a densidade de vivendas, o seu grao de consolidación 
pola edificación e, de ser o caso, a tipoloxía tradicional da súa armazón e das edificacións existentes nel (artigo 
23.1 da LSG). 

Para os efectos do disposto neste punto, xustificarase o grao de consolidación pola edificación segundo o tipo de 
solo de núcleo do que se trate, tradicional ou común, cos límites establecidos neste regulamento. Así mesmo, a 
tipoloxía tradicional das edificacións virá  determinada  polo  cumprimento  destas  dúas condicións: 

a) Que sexan identificables nas fotografías aéreas do «voo americano» do ano 1956. 

b) Que  teñan  unha  estrutura  recoñecible  como tradicional da arquitectura popular de Galicia.” 

Tal e como indicamos no punto 1 da memoria informativa estes dous núcleos constitúen asentamentos 

de poboación singularizados formados por entidades de poboación que constan nos censos e padróns 

oficiais e na cartografía do PBA, que contan cun número importante de edificacións e cun grao de 

consolidación suficiente cunha tipoloxía tradicional da súa armazón e das edificacións existentes.  

O esquema de crecemento pola estrada provincial a partires dos asentamentos orixinarios obsérvase na 

foto aérea do voo americano de 1956.   
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Núcleo rural de Os Buios na actualidade 

 

Fotografía aérea do voo americano, en cor marrón as edificacións tradicionais 
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Núcleo rural de O Redondo na actualidade e fotografía aérea do voo americano 

- O FEAL, LUBIÁN E O PIÑEIRO. 

Neste caso trátase de núcleos rurais de estrutura mononuclear de características diversas. 

O núcleo de O Feal amosa unha estrutura mononuclear dispersa  rodeado dun mosaico de pasteiros e 

zonas de arboredo que se desenvolve o longo de vías rurais. 

Lubián é un núcleo rural de estrutura pouco compacta que está situado nunha zona alta, rodeado dunha 

primeira coroa de pasteiros e doutra mais afastada de monte. 

Por último O Piñeiro situado na zona baixa do municipio é o típico asentamento que se desenvolve de 

forma lineal ao longo dunha vía que coincide coa estrada provincial DP-3501, ten unha armazón menos 

rural que os anteriores posto en evidencia pola existencia dalgúns exemplos de arquitectura indiana como 

son as dúas vivendas que se incorporan no catálogo desta MP. 

Nestes casos a clasificación dos terreos que se establece no PXOM como SRAU carece de todo sentido 

debido a que non se trata en absoluto de terreos que deban ser obxecto de desenvolvemento urbanístico. 

Polo contrario trátase de asentamentos existentes de carácter rural que deben ser preservados dese tipo 

de desenvolvementos sistemáticos e nos que se trata de manter o armazón existente e completar a trama 

edificatoria existente dun xeito racional. 

Por todo o anterior e polo indubidable cumprimento das características que se establecen nos artigos 

23.1. da LSG e 33.1. do RLSG estes asentamentos deben ser considerados como núcleos rurais. 

A continuación acompáñanse instantáneas destes tres núcleos na actualidade e na fotografía aérea do 

voo americano de 1956 na que se pode apreciar que a trama permanece bastante inalterada. 
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Núcleo rural de O Feal  

  

Núcleo rural de Lubián 

 

  

     
Núcleo rural de O Piñeiro              
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2.- CONDICIÓNS NAS QUE SE BASEAN OS PERÍMETROS PROPOSTOS. 

O artigo 33.2. do RLSG determina as condicións das delimitacións ou perímetros propostos para os 

núcleos rurais: 

2. O planeamento, en congruencia co modelo de asentamento poboacional que incorpore no estudo do medio rural, 
delimitará os núcleos rurais do seu ámbito de aplicación atendendo aos parámetros anteriores, significadamente 
os antecedentes existentes de delimitacións anteriores, as súas peculiaridades urbanísticas e morfolóxicas e a súa 
capacidade de acollida da demanda previsible do uso residencial no medio rural. A definición do seu perímetro 
realizarase en función das condicións topográficas e da estrutura da propiedade e do seu nivel de integración nas 
dotacións e servizos existentes nel nos termos previstos na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, e neste regulamento, e 
axustaranse ás infraestruturas e pegadas físicas dos elementos naturais existentes, sendo necesario, se é o caso, 
prever a total urbanización e suficiencia das redes de dotacións, comunicacións e servizos (artigo 23.2 da LSG). 

Xustificarase a necesidade de crecemento no caso de inclusión de parcelas vacantes mais alo do perímetro 
edificado. 

Na memoria informativa analizáronse todas as variables enunciadas neste artigo e mesmo outras 

baseadas nas afeccións sectoriais e dos instrumentos de ordenación do territorio. En función das devanditas 

variables imos a explicar con detalle a delimitación do perímetro proposto para cada un dos núcleos en base 

aos condicionantes que se indican a continuación: 

- Identificación e delimitacións que constan no PXOU de 1985 e no PXOM-2003. 

- Condicións topográficas, hidrográficas e elementos naturais existentes. 

- Estrutura da propiedade. 

- Nivel de integración nas dotacións e servizos. 

- Afeccións sectoriais e dos instrumentos de ordenación do territorio que inflúen na delimitación. 

- Observacións formuladas no IAE. 

En aplicación da determinación excluínte 3.1.5. das DOT, non se proxectan crecementos sobre parcelas 

vacantes mais aló do perímetro edificado, priorizando a compactación e consolidación dos ámbitos dos 

núcleos existente, posibilitando a edificación nas parcelas intersticiales entre outras as xa edificadas. 

2.1. OS BUIOS. 

Os condicionantes da delimitación proposta son os seguintes:   

- Delimitacións en planeamentos anteriores: O núcleo de Os Buios, agás a zona de Os Cadavás,  xunto 

co núcleo de Os Redondos forman o “solo urbano de Magalofes” do planeamento vixente, tratamento 

herdado do PXOU-1985 que amosaba unha delimitación similar á actual. Tal e como indicamos no 

apartado 4 da memoria informativa, os terreos están clasificados como solo urbano con ordenanza de 

vivenda familiar en graos U1 e U2, con planta baixa e unha planta alta e cunha superficie mínima de 

parcela de 300 m² na ordenanza U1, que corresponde ás zonas tradicionais inmediatas aos rueiros e 

de 500 m² nas zonas con ordenanza U2 que é a predominante. Ademais no plan xeral vixente 

recoñécense os asentamentos orixinarios de O Basante, A Torre e Os Buios coa cualificación de rueiros.  

- Topografía, hidrografía e elementos naturais: O núcleo sitúase a media ladeira con pendente 

descendente en dirección sur-norte que segue un trazado ascendente pola estrada provincial DP-3503, 

este aspecto no incide demasiado na delimitación agás na zona leste coincidente có curso do río 

Magalofes. As condicións hidrográficas e naturais que inciden na delimitación están vinculados á 
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existencia deste curso fluvial que se toma como límite pola zona leste e que se considera no POL como 

corredor ecolóxico. 

- Estrutura da propiedade: Tal e como se dispón no artº 138 do RLSG referente ao Análise do modelo 

de asentamento, os planos de ordenación das delimitacións dos núcleos rurais realizaranse sobre a 

base parcelaria catastral. A este respecto compre sinalar que a delimitación proposta axústase sempre 

que é posible aos lindeiros posteriores das parcelas existentes que presentan un fondo medio duns 50 

metros. No caso de parcelas con profundidades excesivas o perímetro limítase a ese fondo de 50 m. 

- Nivel de integración nas dotacións e servizos: Segundo a información que consta nos planos de 

información, o ámbito do núcleo rural, dispón de todos os servizos urbanos agás de abastecemento de 

auga polos problemas de cota mencionados na memoria informativa que afectan a toda a zona alta do 

municipio formada polas parroquias de Magalofes e Sillobre.  

- Afeccións da lexislación sectorial e dos instrumentos de ordenación do territorio: As afeccións que 

inflúen na delimitación proposta están producidas pola zona de servidume do río Magalofes e polo 

corredor ecolóxico do POL asociado a este curso fluvial fóra do ámbito do solo urbano do PXOM vixente. 

A afección correspondente á estrada provincial DP-3503 terase en conta nas aliñacións propostas, a 

correspondente á LMT que descorre polas proximidades do lugar de A Xunqueira inflúe na posición das 

novas edificacións que se dispoñan nesa zona e as servidumes aeronáuticas inciden na altura permitida 

polas edificacións. 

No referente aos elementos do patrimonio cultural existentes que deben ser protexidos incorpóranse ao 

Catálogo da MP o que implica un tratamento especial dos mesmos e as cautelas correspondentes para 

os terreos e edificacións situados no seu contorno de protección. 

- Observacións do IAE: Segundo consta no IAE a delimitación proposta para este núcleo resulta 

compatible cos criterios do POL e 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. 

 En base aos condicionantes anteriores, o perímetro proposto queda englobado dentro dos límites do 

solo urbano do PXOM vixente excluíndo a zona de servidume do río Magalofes, as zonas sen acceso por 

vía pública nas que non existen edificacións nin servizos e os fondos excesivos de parcelas. Ademais 

incorpórase a zona de Os Cadavás que está clasificada no PXOM-2003 como SRAU pero que estaba 

clasificada como solo urbano con ordenanza U1 no PXOM-1985 e que está  consolidada por edificacións e 

dispón de servizos urbanísticos. O núcleo remata polo leste na vaguada do río Magalofes, permitindo a 

continuidade en dirección norte-sur do corredor ecolóxico deste curso fluvial.  

 

2.2. O REDONDO. 

- Delimitacións en planeamentos anteriores: Este núcleo xunto co anterior forma parte do solo urbano 

de Magalofes no PXOM vixente, ten o mesmo tratamento urbanístico que o anterior, con ordenanza de 

vivenda familiar en grao U2. Os asentamentos  fundacionais de O Pedrón ao norte e A Torre ao sur 

están cualificados como rueiros e as dotacións existentes (Igrexa parroquial, Cemiterio, Escola de San 

Marcos e Local social), como equipamentos.  

- Topografía, hidrografía e elementos naturais: A topografía é mais accidentada que no caso anterior, 

sobre todo no marxe oeste da estrada provincial que amosa unha pendente descendente cara o val do 
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río Magalofes. En canto ás condicións hidrográficas e naturais, ao igual que no caso anterior, 

circunscríbense á existencia deste curso fluvial que se toma como límite pola zona suroeste.  

- Estrutura da propiedade: O igual que no núcleo de Os Buios a delimitación axústase sempre que é 

posible aos lindeiros posteriores das parcelas existentes que presentan un fondo medio duns 45 metros. 

No caso de parcelas con profundidades excesivas o perímetro do núcleo limítase a un fondo de 50 m. 

- Nivel de integración nas dotacións e servizos. O ámbito do núcleo rural, dispón de todos os servizos 

urbanos agás de abastecemento de auga polos problemas de cota mencionados anteriormente. 

- Afeccións da lexislación sectorial e dos instrumentos de ordenación do territorio: O mesmo que no 

núcleo de Os Buios, as afeccións que inflúen na delimitación están producidas pola zona de servidume 

do río Magalofes e polo corredor ecolóxico do POL asociado a este curso fluvial. 

As afeccións producidas pola estrada provincial na que se apoian a meirande parte das edificacións do 

núcleo, LMT que atravesa a zona de O Pedrón, servidumes aeronáuticas do aeroporto de A Coruña e 

polos elementos do patrimonio cultural existentes no núcleo non inciden na delimitación pero deberanse 

ter en conta no tratamento urbanístico dos terreos situados no interior da delimitación do núcleo rural 

que se explicará nun apartado posterior. 

- Observacións do IAE: As observacións que se establecen no IAE referentes ao período de consultas 

previas e efectos ambientais previsibles fanse conxuntamente co núcleo de Os Buios e non implican a 

modificación do límite proposto no borrador. 

En base a estes condicionantes, o perímetro proposto queda englobado dentro dos límites do solo urbano 

do PXOM vixente excluíndo as zonas sen acceso por vía pública nas que non existen edificacións nin 

servizos e os fondos excesivos de parcelas. O núcleo remata polo suroeste na vaguada do río Magalofes, 

que fai de límite entre os núcleos de Os Buios e O Redondo.  

 

Perímetros dos núcleos de Os Buios e O Redondo sobre plano de ordenación do solo do T.M.-PXOM-2003 
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Perímetro do núcleo de Os Buios sobre parcelario. 

 

Perímetro do núcleo de O Redondo sobre parcelario. 



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. 

10 de 63 

CONCELLO DE FENE 

ALFREDO GARROTE PAZOS  (COL Nº 1440 COAG). 

SARA PRIETO HORTAS (COL Nº 4754 COAG) 

 

DOC. APROBACIÓN INICIAL 

 XULLO 2021 

 
 

2.3.-O FEAL. 

- Delimitacións en planeamentos anteriores: Este núcleo estaba delimitado no PXOU-1985, os terreos 

estaban clasificados como solo non urbanizable “sen protección especial con tolerancia de edificación”  

con ordenanza zonal U2 , de vivenda familiar de PB+1P e parcela mínima de 1.500 m². No plan xeral 

vixente os terreos están clasificados como SRAU. 

- Topografía, hidrografía e elementos naturais: A topografía amosa unha pendente suave que descende 

en dirección norte-sur, sen que se aprecien zonas excesivamente escarpadas. Non existen 

condicionantes de tipo hidrográfico e natural que afecten á delimitación.  

- Estrutura da propiedade:  Tal e como se pode apreciar no plano de ordenación, as parcelas amosan 

en xeral bastante profundidade cunha media de 70 metros. Na definición do perímetro consideramos 

un límite de 50 metros para evitar posicións excesivamente afastadas do viario que desvirtúen a trama 

rural do núcleo. 

- Nivel de integración nas dotacións e servizos. Dispón de saneamento de augas residuais que descorre 

polo vial principal que enlaza a estrada provincial, á altura de O Pedrón, có asentamento de As Picas, 

no POS de 2021 está previsto dotar de este servizo á zona baixa situada ao sur. Non ten abastecemento 

de auga polo problema que afecta a toda a parroquia de Magalofes e ao resto da zona alta do municipio. 

Dispón de subministración de enerxía eléctrica, rede de telecomunicacións e alumeado público.     

- Afeccións da lexislación sectorial e dos instrumentos de ordenación do territorio: As afeccións da 

lexislación sectorial que se detallan na memoria informativa non inciden na delimitación. 

As afeccións a considerar na ordenación interior do núcleo rural limítanse á zona de policía do río 

Magalofes que afecta a dúas parcelas situadas no límite leste do núcleo e aos elementos do patrimonio 

cultural existentes no núcleo e os seus contornos de protección. 

- Observacións do IAE: No período de consultas previas o IET informou que a delimitación proposta 

para este núcleo non presenta, en xeral, unha forte incidencia paisaxística, xa que o perímetro axústase 

en boa medida á realidade edificada. 

En base a estas variables, o perímetro proposto queda englobado dentro da delimitación do PXOU-1985, 

excluíndo as zonas nas que non existen edificacións nin servizos e os fondos excesivos de parcelas.  

 

Perímetro do núcleo de O Feal sobre parcelario. 
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2.4.- LUBIÁN. 

- Delimitacións en planeamentos anteriores: O igual que no caso anterior este núcleo estaba delimitado 

no PXOU-1985, coa clasificación de solo non urbanizable “sen protección especial con tolerancia de 

edificación”  con ordenanza zonal U2. No plan xeral vixente os terreos están clasificados como SRAU. 

- Topografía, hidrografía e elementos naturais: 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. 

- Estrutura da propiedade:  As parcelas amosan un fondo medio de 60 metros. Na definición do 

perímetro consideramos un límite de 50 metros para as parcelas con fondo excesivo. 

- Nivel de integración nas dotacións e servizos. O ámbito do núcleo rural, dispón de todos os servizos 

urbanos agás de abastecemento de auga polos problemas de cota comúns a toda a zona alta de Fene. 

- Afeccións da lexislación sectorial e dos instrumentos de ordenación do territorio: As afeccións que 

inflúen na delimitación do núcleo consisten na zona de policía dun rego afluente do río Xarrón que ten 

asociado un corredor ecolóxico do POL que incide na zona noroeste.  

As outras afeccións, que se citan na memoria informativa, que corresponden ás servidumes 

aeronáuticas do aeroporto de A Coruña e aos elementos do patrimonio cultural existentes no núcleo 

non afectan á delimitación pero teranse en conta no tratamento urbanístico dos terreos situados no 

interior da delimitación do núcleo rural. 

- Observacións do IAE: Neste caso coinciden os informes emitidos no período de consultas pola DXOTU 

e polo IET en cuestionar a inclusión dos terreos situados no extremo noroeste que están afectados 

parcialmente polo corredor ecolóxico mencionado no apartado precedente. En base a estas consultas 

o IAE conclúe que a inclusión destes terreos na delimitación pode provocar efectos ambientais e 

paisaxísticos negativos ao desvirtuar a morfoloxía do núcleo e permitir o seu crecemento cara un 

corredor ecolóxico do POL.  

Tendo en conta este pronunciamento do IAE elimínase esta zona da delimitación proposta no borrador 

da MP incluíndo unicamente dúas parcelas edificadas existentes axustando a delimitación á zona 

ocupada polas edificacións. 

En base a estes condicionantes, o perímetro proposto queda englobado dentro da delimitación do 

PXOU-1985, excluíndo as zonas nas que non existen edificacións nin servizos ou os fondos excesivos de 

parcelas, incluíndo unicamente as dúas edificacións mencionadas no parágrafo precedente. 
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Perímetro do núcleo de Lubián sobre parcelario. 

 

2.5.- O PIÑEIRO. 

- Delimitacións en planeamentos anteriores: O igual que nos casos de O Feal e Lubián este núcleo 

figura no PXOU-1985, coa clasificación de solo non urbanizable “sen protección especial con tolerancia 

de edificación” e ordenanza U2. No plan xeral vixente os terreos están clasificados como SRAU. 

- Topografía, hidrografía e elementos naturais: A topografía é practicamente cha, polo que non inflúe 

na delimitación. Os condicionantes hidrográficos inciden de xeito moi importante na zona norte do 

núcleo pola que descorre o Río Ba que coincide cun corredor ecolóxico do POL.  

- Estrutura da propiedade:  As parcelas amosan unha profundidade media duns 55 metros, debido a elo 

a definición do perímetro coincide na meirande parte dos casos cos fondos das parcelas. O igual que 

nos casos anteriores nas parcelas de fondo excesivo considérase un límite de 50 metros. 

- Nivel de integración nas dotacións e servizos. O ámbito do núcleo rural, dispón de abastecemento de 

auga, saneamento de augas residuais e do resto dos servizos urbanos que descorren pola vía principal 

que coincide coa estrada provincial DP-3501. Non conta con abastecemento nin saneamento no ramal 

leste que enlaza esta vía co lugar de A Corredoira e tampouco no resto das vías transversais que 

conflúen á estrada principal. 

- Afeccións da lexislación sectorial e dos instrumentos de ordenación do territorio: Tal e como se indica 

na memoria informativa, existen dous condicionantes que inflúen dun xeito moi importante na 

delimitación do perímetro deste núcleo; o corredor ecolóxico do río Ba ao norte e o gasoduto Mugardos-

Cabanas-As Pontes-Guitiriz e unha liña de alta tensión situadas ao sur. 
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O corredor non permite a inclusión de dúas parcelas sen edificación situadas ao norte e sur do parque 

do Piñeiro que están totalmente afectadas por esta área descontinua do POL. Non en tanto, 

incorpóranse outras dúas que xa están edificadas, así como o parque do Piñeiro e un espazo libre a 

obter que se sitúa a carón dun lavadoiro existente, xa que a cualificación como espazo libre é compatible 

có corredor. O gasoduto e a LAT quedan fóra do perímetro proposto. 

As outras afeccións, que se citan na memoria informativa, que corresponden ás zonas de servidume da 

estrada provincial e aos elementos do patrimonio cultural existentes no núcleo non inciden na 

delimitación pero si no tratamento urbanístico dos terreos situados no interior da mesma. 

- Observacións do IAE: No informe da DXOTU indícase que “o corredor ecolóxico debe quedar 

preservado da edificación”. O IAE conclúe que en calquera curso fluvial resulta de aplicación a 

lexislación de augas, debendo respectar a súa zona de servidume e as limitacións de uso nesta zona e 

que con carácter xeral os corredores deben quedar preservados da edificación.  

Tal e como indicamos con anterioridade, a delimitación proposta non inclúe novas parcelas edificables, 

unicamente incorpóranse outras dúas con construcións existentes que non están afectadas polo 

corredor xa que na parte vacante incluída neste elemento do POL poderán levar a cabo usos 

compatibles previstos na normativa correspondente que son propios dos núcleos rurais, tales como, 

construcións e instalacións agrícolas, viveiros e/ou invernadoiros. Tamén se inclúen os terreos 

destinados a espazo libre, cualificación que é compatible co corredor. 

En base a estes condicionantes, o perímetro proposto queda englobado dentro da delimitación do 

PXOU-1985, excluíndo as parcelas vacantes afectadas polo corredor ecolóxico do río Ba, agás as 

cualificadas como espazo libre.  

 

Perímetro proposto na zona do núcleo de O Piñeiro afectada polo corredor ecolóxico do río Bá.  
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3.- TIPO BÁSICO NO QUE SE INSIRE CADA NÚCLEO.  

A delimitación e os tipos básicos de solo de núcleo rural están definidos nos artigos 22.3. da LSG e 34 

do RLSG, que se transcribe a continuación: 

 Artigo 34. Delimitación e tipos básicos de solo de núcleo rural 

1. A delimitación dos núcleos rurais que o planeamento estableza vira referida a algún dos seguintes tipos 
básicos: 

a) Núcleo rural tradicional, caracterizado como tal en función das súas características morfolóxicas, da tipoloxía 
tradicional das edificacións, da vinculación coa explotación racional dos recursos naturais ou de circunstancias 
doutra índole que manifesten a vinculación tradicional do núcleo co medio físico no que se sitúa. 

A súa delimitación realizarase atendendo á proximidade das edificacións, aos lazos de relación e coherencia 
entre lugares dun mesmo asentamento con topónimo diferenciado e á morfoloxía e ás tipoloxías propias dos 
devanditos asentamentos e da área xeográfica na que se atopan (casal, lugar, aldea, rueiro ou outro), de modo 
que o ámbito delimitado presente unha consolidación pola edificación de, polo menos, o 50 %, de acordo coa 
ordenación proposta e trazando unha liña perimetral que encerre as edificacións tradicionais do asentamento 
seguindo o parcelario e as pegadas físicas existentes (camiños, ríos, regatos, cómaros e outros) (artigo 23.3.a) 
da LSG). 

b) Núcleo rural común, constituído por aqueles asentamentos de poboación recoñecibles como solo de núcleo 
rural pola súa trama parcelaria ou o carácter tradicional do seu viario soporte, pero que non presentan as 
características necesarias para a súa inclusión no tipo básico anterior. A súa delimitación deberá facerse en 
función das previsións de crecemento que o plan xeral estableza para o núcleo e tendo en conta que o ámbito 
delimitado deberá presentar un grao de consolidación pola edificación, de acordo coa ordenación urbanística que 
para el se prevexa no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie (artigo 23.3.b) da LSG). 

2. Na delimitación dos núcleos rurais deberan potenciarse e consolidarse as areas vacantes do interior do núcleo, 
así como evitar un crecemento excesivo que non garde proporción coas necesidades da poboación. 

En base ao disposto neste artigo compre sinalar que os núcleos obxecto deste expediente non teñen 

características homoxéneas que os permita inserir na súa totalidade nun ou outro tipo básico, senón que, tal 

e como explicamos con anterioridade, pártese en todos os casos de asentamentos orixinarios ou 

fundacionais que se foron desenvolvendo ao longo de varias épocas, tanto no pasado mediante crecementos 

periféricos dese asentamento orixinario como en tempos mais recentes en base a tipoloxías edificatorias 

que xa non responden aos principios nin estándares das edificacións orixinarias. 

Debido a estas circunstancias, nos cinco núcleos rurais delimitados van a existir zonas de núcleo rural 

tradicional e de núcleo rural común. Para identificar a zona que se insire en cada tipo utilizamos as fontes 

que se indican a continuación: 

 - Morfoloxía dos núcleos segundo a información que consta no POL: Asentamento de carácter 

fundacional, desenvolvemento periférico, asentamento funcional, agregado urbano, nova agrupación 

ou outras edificacións. 

- Existencia de vivendas tradicionais segundo a información que consta nas fotografías aéreas do “voo 

americano” do ano 1956. 

- Tratamento urbanístico de planeamentos anteriores, nomeadamente: 

- PXOU- 1985. 

- PXOM-2003.  

O resultado deste análise reflíctese na táboa que se insire a continuación: 
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NÚCLEO 
RURAL 

LUGAR/ZONA MORFOLOXÍA POL 
VIVENDAS 

TRADICIONAIS 
PXOM 1985 PXOM 2003 

TIPO 
BÁSICO 

OS BUIOS 

A Xunqueira 
- Asent. Fundacional 
- Crecem. periférico 

SI (6) 
S.URBANO     
-RUEIRO           
- U-2 

S.URBANO 
-U-2 

SNRT Os Cadavás 
- Asent. Fundacional 
- Crecem. periférico 

SI (7) 
SNU                     
- U-1 

SRAU 

O Basante      
As Torres      
Os Buios 

- Asent. Fundacional 
- Crecem. periférico 

SI (20) 
S.URBANO     
-RUEIRO           
- U-2 

S.URBANO     
-RUEIRO           
- U-2 

Crecemento 
oeste DP-3503 

- Nova agrupación SI (1) 
S.URBANO       
- U-2 

S.URBANO       
- U-2 

SNRC 

Unión Os 
cadavás-A 
Xunqueira 

- Nova agrupación NON 
SNU                      
- U-1 

SRAU 

Crecemento 
norte Os Buios 

por DP-3503 
- Nova agrupación NON 

S.URBANO       
- U-2 

S.URBANO       
- U-2 

O REDONDO 

O Basante 
(Sur) 

- Asent. Fundacional SI (4) 

S.URBANO       
- U-2 

S.URBANO     
-RUEIRO           
- U-2 

SNRT 
O Pedrón 

(Norte) 
- Asent. Fundacional 
- Crecem. periférico 

SI (9) 
/Igrexa/cemiterio 

parroquial 

Unión Basante  
- O Pedrón  por 

DP-3503 
- Nova agrupación NON 

S.URBANO       
- U-2 

SNRC 

Crecemento O 
Pedrón norte 

- Nova agrupación 
NON - Local social/ 
Escola S. Marcos 

O FEAL 

Zona central 
- Asent. Fundacional 
- Crecem. periférico 

SI (11) 

SNU                     
- U-2 

SRAU 

SNRT 

Extremo leste 
(estr. As Picas)  

- - Crecem. periférico SI (1) 

SNRC 
Extremo oeste  
cara O Pedrón 

- Nova agrupación NON 

LUBIÁN 

Zona Sur 
- Asent. Fundacional 
- Crecem. periférico 

SI (15) 

SNU                     
- U-2 

SRAU 

SNRT 

Zona norte 
- Crecem. periférico    
- Outras edificacións 

SI (6) SNRC 

O PIÑEIRO 

Zona central 
- Asent. Fundacional 
- Crecem. periférico 

SI (6) 

SRAU 

SNRT 

Zona norte - Crecem. periférico SI (4) 
SNRC 

Zona sur - Crecem. periférico SI (2) 

 

Os resultados semellan concluíntes, as zonas recoñecidas no POL como asentamentos fundacionais 

ou asentamentos fundacionais con crecementos periféricos, nas que ademais hai unha certa proporción de 
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vivendas tradicionais identificadas na fotografía aérea do voo americano e nas que o planeamento identifica 

rueiros, responden sen dúbida a núcleos de tipo tradicional (SNRT). 

No resto dos casos, é dicir cando se trata de crecementos periféricos con zonas de nova agrupación ou 

novas agrupacións sen mais, adoita haber escasas vivendas de tipo tradicional ou directamente non existen 

e ademais o planeamento anterior e o vixente non identifican asentamentos tradicionais, o tipo que 

corresponde é o de solo de núcleo rural común (SNRC). 

 

4.- GRAO DE CONSOLIDACIÓN DOS NÚCLEOS. 

Para determinar o grao de consolidación deberase ter en conta o disposto no artigo 35 do RLSG:  

Artigo 35. Determinación do grao de consolidación 

1. Para os efectos do previsto neste artigo para o calculo do grao de consolidación, teranse en conta as seguintes 
definicións: 

a) Grao de consolidación: relación entre o número de parcelas edificadas e o número de parcelas edificables, 
expresada en porcentaxe, para cada ámbito concreto delimitado de solo de núcleo rural. 

b) Superficie bruta do ámbito: superficie total delimitada do núcleo, incluíndo a vía e as dotacións, medida sobre 
o terreo, ou sobre a cartografía mais detallada dispoñible. 

c) Parcela existente: a recollida no parcelario da cartografía oficial do Catastro. 

d) Parcela edificada: parcela na que existe unha edificación destinada ao uso previsto no planeamento. Non 
computaran como edificadas as parcelas ocupadas por construcións que non poidan ter a consideración de 
edificación, de acordo coa lexislación vixente en materia de ordenación da edificación. 

e) Parcela edificable: parcela que, non estando prevista ou destinada a vía ou dotación urbanística, reúne as 
condicións mínimas para ser edificada segundo a ordenación proposta polo planeamento, coa previsión das 
posibles operacións de parcelamento. O seu numero obterase para o ámbito de cada ordenanza concreta de solo 
de núcleo rural. 

Para o seu calculo, será suficiente con prever as operacións de segregación posibles aplicables ao parcelario 
existente coas súas edificacións. 

Naqueles casos nos que o plan vixente non recolla a dimensión da fronte mínima de parcela considerase, para 
os efectos desta determinación do grao de consolidación, un mínimo de 15 metros. 

f) Superficie de parcela mínima edificable: a establecida no planeamento para cada ordenanza. 

g) Coeficiente corrector: parámetro que reflicte a incidencia do viario, as dotacións e as parcelas non edificables 
por razón de forma, tamaño, estrutura da propiedade ou dispoñibilidade de acceso rodado, de cara ao computo 
da consolidación edificatoria. 

O seu valor, resultado do estudo dun número representativo de núcleos rurais, con características diversas en 
canto a dimensión, forma e estrutura parcelaria, superficies e frontes de parcela e tipoloxía, establecese en 1,75. 

2. Poderán empregarse calquera dos seguintes métodos de calculo: 

a) Método gráfico. O método gráfico e un mecanismo de simulación consistente en proxectar sobre o parcelario 
existente no ámbito, as posibilidades de parcelamento en función dos parámetros urbanísticos que o planeamento 
estableza, obténdose as posibles parcelas edificables segundo a ordenación prevista polo propio plan. 

Será o método aplicable con carácter xeral, obténdose graficamente, na data de referencia, o numero de parcelas 
edificadas e o numero de parcelas edificables. 

Grao de consolidación ( %) = [nº parcelas edificadas / nº parcelas edificables] × 100 

b) Método numérico ou simplificado. O método numérico ou simplificado permite determinar o número total de 
parcelas edificables aplicando o coeficiente corrector de 1,75 as parcelas hipotéticas que resultan de dividir a 
superficie bruta do ámbito entre a parcela mínima edificable que o plan estableza. 

Grao de consolidación ( %) = coeficiente corrector 1,75 × [nº parcelas edificadas / nº parcelas edificables] × 100 
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Nº de parcelas edificables = superficie bruta do ámbito / superficie de parcela mínima edificable 

No presente caso imos a empregar o método gráfico en función dos parámetros urbanísticos referentes 

ás condicións de parcelación que son diferentes para a zona que se considera que se vai a incluír en cada 

un dos tipos existentes en cada núcleo rural, tradicional (SNRT) ou común (SNRC). Para a determinación 

destas condicións de parcelación considéranse os seguintes datos: 

- Tamaños medios das parcelas na zona incluída no perímetro da delimitación. 

- Condicións de parcelamento nos planeamentos anteriores considerados; PXOM-1985 e PXOM-2003. 

- Condicións de parcelamento que se establece no PBA.  

NÚCLEO  

RURAL 

TAMAÑO 
MEDIO 

PARCELA (m²) 

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 

PARCELA MÍNIMA (m²) / FRONTE MÍNIMA (m) 

PBA 

PARCELA MÍN. 

FRONTE MÍN. 

PARCELA MIN. (m²) 
/ FRONTE MIN. (m) 

CÁLCULO 
PXOU-1985 PXOM-2003 

SNRT SNRC 

SOLO 
URBANO 

SNU 
SOLO 

URBANO 
SNRT SNRC SNRT SNRC 

U-1 U-2 U-1 U-2 U-1 U-2 

OS BUIOS  

1001 

 

1187 

 
500
10 

  
300
6 

500  
12 

300  

8 

600 

12 

500 / 8 

SNRT1 

1000/12 

SNRC1 

CADAVÁS   
1000  
12 

  
500 / 8 

SNRT1 

1000/12 

SNRC1 

O 
REDONDO 

720 876  
500
10 

   
500  
12 

500 / 8 

SNRT1 

1000/12 

SNRC1 

O FEAL 1229 2329    
1500 
12 

 
1000/12 

SNRT2 

1500/12 

SNRC2 

LUBIAN 874 1282    
1500 
12 

 
500 / 8 

SNRT1 

1000/12 

SNRC1 

O PIÑEIRO 980 956    
1500 
12 

 
500 / 8 

SNRT1 

1000/12 

SNRC1 

 

Tendo en conta o que resulta dos datos comparados que se reflicten na táboa anterior e tomando como 

referencia de mínimos as condicións de parcelamento que se establece no PBA, faise a proposta que consta 

nas dúas columnas do final que teñen en conta o tamaño medio de parcela en cada tipo de solo rústico así 

como as condicións de parcelación que se establecían en planeamentos anteriores. 

En calquera caso compre destacar que para a realización do cálculo do grao de consolidación tivéronse 

en conta outras dúas variables que se trasladarán á normativa a aplicar nos núcleos rurais: 

- As parcelas existentes con unha superficie suficiente para construír unha vivenda serán edificables 

aínda que non se cumpran as condicións mínimas de parcelación que se indican no cadro anterior. 

- Coa finalidade de non distorsionar a estrutura parcelaria dos núcleos rurais e cumprir cos graos de 

consolidación que se establecen no artº 23 da LSG e 34 do RLSG, en todos os casos, independentemente 
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do tipo e do grao de núcleo permitirase unicamente  unha segregación da parcela matriz para obter dúas 

parcelas resultantes. 

Aplicando as condicións de parcelación indicadas, resúltannos os seguintes graos de consolidación en 

cada un dos núcleos rurais: 

NÚCLEO 
RURAL LUGAR/ZONA 

GRAO DE 
CONSOLIDACIÓN 

NÚMERO DE VIVENDAS 

EXISTENTES NOVAS (POSIBLES) 

SNRT SNRC SNRT SNRC SNRT SNRC 

OS BUIOS 

A Xunqueira 63,2% ----------- 12 ------------- 7 ------------- 

Os Cadavás 56,3% ----------- 9 ------------- 7 ------------- 

O Basante  ,   As Torres      Os 
Buios 60,5% ----------- 46 ------------- 30 ------------- 

Crecemento oeste DP- 3503 
/ Unión Os Cadavás-A Xunqueira -----------  42,2% ------------- 19 ------------- 26 

Crecemento norte Os Buios por 
DP-3503 ----------- 78,6% ------------- 11 ------------- 3 

TOTAL 60,4% 50,8% 67 30 44 29 

O 
REDONDO 

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

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

O Codesal ----------- 50% ------------- 9 ------------- 9 

Crecemento O Pedrón norte ----------- 80% ------------- 4 ------------- 1 

TOTAL 80% 56,5% 20 13 5 10 

O FEAL 

Zona central 59,4% ----------- 19 ------------- 13   

Ext. leste (estr. As Picas) ----------- 50% ------------- 4 ------------- 4 

Ext. oste  cara O Pedrón ----------- 55,55% ------------- 5 ------------- 4 

TOTAL 59,4% 52,9% 19 9 13 8 

LUBIÁN 

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

Zona norte ----------- 56% ------------- 14 ------------- 11 

TOTAL 55% 56% 22 14 18 11 

O 
PIÑEIRO 

Zona central 63,6% -----------
-- 14 ------------- 8 ------------- 

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

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

TOTAL 63,6% 63,3% 14 19 8 11 

A vista dos resultados que se achegan no cadro anterior, pódese afirmar que os graos de consolidación 

pola edificación, tanto por lugares ou zonas como na totalidade da cada un dos núcleos rurais delimitados, 

superan os mínimos establecidos para cada un dos tipos establecidos no artigo 23 da LSG e 34 do RLSG, 

50% para o SNRT e 1/3 para o SNRC.  



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. 

19 de 63 

CONCELLO DE FENE 

ALFREDO GARROTE PAZOS  (COL Nº 1440 COAG). 

SARA PRIETO HORTAS (COL Nº 4754 COAG) 

 

DOC. APROBACIÓN INICIAL 

 XULLO 2021 

 
 

5.- TRATAMENTO URBANÍSTICO DOS TERREOS INCLUÍDOS NAS DELIMITACIÓNS DOS NÚCLEOS 

RURAIS. 

Neste apartado da memoria imos a enunciar e xustificar as pautas que imos a ter en conta para formular 

a ordenación no interior dos perímetros dos núcleos rurais delimitados, que fundamentalmente, serviran de 

base para a elaboración da normativa de aplicación. As cuestións básicas divídense nos seguintes bloques: 

- Lexislación urbanística de aplicación. 

- Tipos básicos dos núcleos rurais. 

- Usos e tipoloxías edificatorias. 

- Regulación das condicións de edificación en planeamentos anteriores. 

- Regulación das condicións de edificación no PBA. 

- Afeccións da normativa sectorial e dos instrumentos de ordenación do territorio. 

- Criterios de ordenación e intervención no medio rural . Guía de boas prácticas nos núcleos rurais. 

- Guía de cor e materiais de Galicia. 

A partires destas consideracións indicaranse a modo de resume as pautas a ter en conta na ordenación 

dos núcleos rurais. 

5.1.- ASPECTOS A TER EN CONTA PARA A ORDENACIÓN INTERIOR DOS NÚCLEOS RURAIS. 

5.1.1.- LEXISLACIÓN URBANÍSTICA DE APLICACIÓN. 

As disposicións da lexislación urbanística que se deben ter en conta no tratamento urbanístico dos 

terreos situados no interior dos perímetros delimitados serán as seguintes: 

- No referente ao réxime urbanístico de aplicación e usos o establecido nos artigos 24.5., 24.7., 25 e 26 

da LSG e os equivalentes do RLSG arts. 36.5., 38, 39 e 40 do RLSG. 

- No relativo ás determinacións no solo de núcleo rural considerouse o disposto no artigo 55 da LSG e 

nos artigos 122, 123 e 124 do RLSG. 

5.1.2.- TIPOS BÁSICOS DOS NÚCLEOS RURAIS. 

No apartado 3 desta memoria detállanse os aspectos que se tiveron en conta para incluír as distintas 

zonas dos núcleos rurais delimitados nos tipos básicos que se establecen nos artigos 22.3. da LSG e 34 do 

RLSG. O resultado deste análise resumiuse nunha táboa na que se indican de xeito pormenorizado os 

lugares ou entidades que se inclúen en cada tipo en base á morfoloxía que se establece no POL, existencia 

de vivendas tradicionais e tratamento en planeamentos anteriores. A continuación resúmese esta táboa 

indicando soamente os núcleos e entidades que se insiren en cada tipo básico. 

NÚCLEO 
RURAL 

LUGAR/ZONA 
TIPO 

BÁSICO 

OS BUIOS 

A Xunqueira 

SNRT Os Cadavás 

O Basante      As Torres      Os Buios 

Crecemento oeste DP-3503 

SNRC Unión Os cadavás-A Xunqueira 

Crecemento Os Buios por DP-3503 

O REDONDO 
O Basante (Sur) 

SNRT 
O Pedrón (Norte) 
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O Codesal 
SNRC 

Crecemento O Pedrón norte 

O FEAL 

Zona central SNRT 

Extremo leste (estr. As Picas)  
SNRC 

Extremo oeste  cara O Pedrón 

LUBIÁN 
Zona Sur SNRT 

Zona norte SNRC 

O PIÑEIRO 

Zona central SNRT 

Zona norte 
SNRC 

Zona sur 

 

5.1.3.- USOS E TIPOLOXÍAS ARQUITECTÓNICAS. 

5.1.3.1.- USOS. 

No referente aos usos edificatorios consideramos os predominantes na actualidade, así como os que 

se establecen nas diferentes fontes legais; lexislación urbanística, PBA e PXOM vixente para as clases e 

categorías de solo existentes nos núcleos delimitados e a establecida para o solo de núcleo rural. 

Os usos predominantes que se detectaron na actualidade resúmense a continuación: 

- Uso predominante en todos os núcleos: Residencial de vivenda familiar. 

- Usos complementarios: Construcións adxectivas. 

- De tipo agrícola: Cuadras, galpóns, hórreos, invernadoiros. 

- Asociadas ao uso de vivenda: Garaxes e almacéns. 

- Usos distintos do residencial  

- Hosteleiro - Bar e restaurante: Tres establecementos en Os Cadavás (2) e A Torre (1). 

- Industrial de silvicultura e madereira: Maderas Lubián, S.L. en Lubián. 

- Usos dotacionais: 

- Equipamentos: Igrexa e cemiterio parroquial de Magalofes, Local social e Escola e radio club en O Pedrón. 

- Espazos libres: Parque de O Feal e Parque de O Piñeiro. 

- Outras dotacións rurais: Lavadoiros en Os Buios, Lubián, O Feal e O Piñeiro. 

Os usos establecidos pola lexislación urbanística, PBA e PXOM- 2003 son os que se reflicten no cadro 

seguinte: 

TIPO 
BÁSICO 

USOS LSG/RLSG PBA 
PXOM-2003 

U-1 U-2 RUEIROS SNR 

SNRT 

PRINCIPAL OU 
CARACTERÍSTICO 

Residencial 
Residencial 
unifamiliar 

Residencial de vivenda 

COMPLEMENT. 

- Terciario 
- Produtivo 
- Activ, turísticas 
- Activ. Artesanais 
- Pequenos talleres 
- Invernadoiros 
- Equipamentos 
- Os que garden 
relación directa cos 

- Terciario 
- Produtivo 
- Activ, turísticas 
- Activ. Artesanais 
- Pequenos talleres 
- Invernadoiros 
- Equipamentos 

- Residencial comunit.  
- Hoteleiro  
- Industr./ almacen PB 
- Servizos e afíns PB 
- Oficinas / despachos 
- Comercio/reunión 
- Equipamentos. 
-Servizos automóvil 
aparcam. e garaxes   

USOS PERMISIBLES: 
 
- Oficinas / despachos 
≤ 200 m². 
- Comercio/reunión ≤ 
200 m² 
- Servizos e afíns 
(Talleres comp. 
Vivenda) 
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TIPO 
BÁSICO 

USOS LSG/RLSG PBA 
PXOM-2003 

U-1 U-2 RUEIROS SNR 

tradicionalmente 
ligados ao asentam  

- Os que garden 
relación directa cos 
ligados ao asentam  

- Equipamentos 
- Infraest-Serv. básicos 
- Agropecuario   

COMPATIBLES 
OU 

ALTERNATIVOS 

- Comercial cat. 1ª 
(compatible uso viv.) 
- Oficinas. 
- Hoteleiro. 
- Recreativo cat. 1ª 
- Produtivo cat. 1ª 
- Almacén cat. 1ª 
- Serv.urb.cat.1ª 
- Esp. Libres Z.V. 
- Sanitario-Asist. 
- Educativo. 
- Cultural. 
- Deportivo. 
- Adm-Institucional 
- Serv. Públicos 
(ampl. cemiterios) 

- Oficinas/despachos ≤ 
400 m² 
- Comercio/reunión ≤ 
400 m². 
- Equipamentos. 
- Servizos e afíns en 
PB, Soto e Semisoto 
- Infraestruturas e 
servizos básicos 
(abastecemento/ 
saneamento/ enerxía 
eléctrica/ gas...) 

PROHIBIDOS 
Actuacións 
incompatibles do 
art. 40 do RLSG. 

Todos os demais ------------------------------- 

SNRC 

PRINCIPAL OU 
CARACTERÍSTICO 

Residencial 
Residencial 
unifamiliar 

Residencial de vivenda 

COMPLEMENT. 

- Terciario 
- Produtivo 
- Activ, turísticas 
- Activ. Artesanais 
- Pequenos talleres 
- Invernadoiros 
- Equipamentos 
- Os que garden 
relación directa cos 
tradicionalmente 
ligados ao asentam  

- Terciario 
- Produtivo 
- Activ, turísticas 
- Activ. Artesanais 
- Pequenos talleres 
- Invernadoiros 
- Equipamentos 
- Os que garden 
relación directa cos 
ligados ao asentam  

- Residencial comunit.  
- Hoteleiro  
- Industr./ almacen PB 
- Servizos e afíns PB 
- Oficinas / despachos 
- Comercio/reunión 
- Equipamentos. 
-Servizos automóvil 
aparcam. e garaxes   

USOS PERMISIBLES: 
 
- Oficinas / despachos 
≤ 200 m². 
- Comercio/reunión ≤ 
200 m² 
- Servizos e afíns 
(Talleres comp. 
Vivenda) 
- Equipamentos 
- Infraest-Serv. básicos 
- Agropecuario   

COMPATIBLES 
OU 

ALTERNATIVOS 

- Comercial  
- Oficinas. 
- Hoteleiro. 
- Recreativo cat. 1ª 
- Produtivo cat. 1ª 
- Almacén cat. 1ª 
- Serv.urb.cat.1ª. 
- Esp. Libres Z.V. 
- Sanitario-Asist. 
- Educativo. 
- Cultural. 
- Deportivo. 
- Adm. Institucional 
- Serv. Públicos 
(ampl. cemiterios) 

- Oficinas/despachos ≤ 
400 m² 
- Comercio/reunión ≤ 
400 m². 
- Equipamentos. 
- Servizos e afíns en 
PB, Soto e Semisoto 
- Infraestruturas e 
servizos básicos 
(abastecemento/ 
saneamento/ enerxía 
eléctrica/ gas...) 

PROHIBIDOS 
Actuacións 
incompatibles do 
art. 40.1. do RLSG. 

Todos os demais ------------------------------- 

 5.1.3.2.- TIPOLOXÍAS. 

Realizouse unha prospección dos núcleos rurais cunha dobre finalidade, detectar os elementos do 

patrimonio cultural que deben ser incorporados ao Catálogo da MP e identificar as tipoloxías edificatorias de 

carácter residencial existentes. No segundo caso trátase de establecer os modos de intervención sobre as 

edificacións existentes e de establecer pautas para as novas construcións por zonas a fin de non distorsionar 

a trama e a calidade ambiental dos núcleos rurais. 
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Seguindo a metodoloxía da Guía de Cor e Materiais de Galicia establécense dous grandes tipos;  

edificacións tradicionais que se corresponden en liñas xerais coas construídas con anterioridade ao ano 

1960 e edificacións de nova construcións ou contemporáneas que coinciden coas construídas a partires 

do ano 1960 a estes dous grandes grupos engadimos as edificacións catalogadas e equipamentos. 

A continuación imos a indicar as características fundamentais de cada tipoloxía. 

- EDIFICACIÓNS TRADICIONAIS. Establécense dous subtipos que son os que se localizan no ámbito 

de estudo: 

- ARQUITECTURA TRADICIONAL (VIVENDAS LABREGAS):  

O Plan Nacional de Arquitectura Tradicional do Mº de Educación, Cultura y Deporte considera como 

arquitectura tradicional ao conxunto de construcións que xorden da implantación dunha comunidade 

nun territorio e que manifestan, na súa diversidade e evolución, a súa adaptación ecolóxica, tanto 

aos condicionantes e recursos naturais, como aos procesos históricos e modelos socioeconómicos 

que se desenvolveron en cada lugar. A arquitectura tradicional é unha das principais sinais de 

identidade dos diversos colectivos que lle deron vida, xera unha paisaxe, é dinámica e relaciónase 

intimamente co patrimonio cultural inmaterial.  

Esta arquitectura está ligada aos condicionantes naturais, respondendo a un clima determinado, aos 

materiais da contorna e ao emprazamento. Do mesmo xeito, relaciónase cos modos de vida, coa 

organización social dun territorio e coas estruturas económicas. Polo xeral, carece de autor concreto 

o individualizado. Adoita estar construída con técnicas e sistemas tradicionais transmitidos dunha 

xeración a outra, así como con materiais en moitos casos reutilizados. Constitúe un destacado 

referente entre as sinais de identidade cultural da comunidade que a xerou, é o resultado de 

experiencias e coñecementos compartidos, transmitidos e enriquecidos dunha xeración a outra1 

Trátase de vivendas asociadas orixinariamente ás actividades agrícolas polo que se trata de 

estruturas de morfoloxía complexa cun corpo principal prismático de planta reducida (inferior a 100 

m²) con construcións adxectivas normalmente apegadas como cuadras, palleiras, almacéns, hórreos 

que en moitos casos alíñanse cos camiños. Nalgúns casos estas edificacións forman conxuntos 

como ocorre no caso dos “rueiros”.  

A morfoloxía está caracterizada por unha fachada plana, ocos simples sen orde compositivo con 

ausencia de decoración ou tan só de recercados planos e sen moldura, definidos por materiais e 

cor. Carecen en xeral de cornixa e os únicos elementos compositivos son os esquinais, molduras 

planas de forxado ou zócalo xeralmente pintado como protección contra a suciedade. 

Os materiais son os propios destas edificacións no Golfo Ártabro; muros de cachote revestidos con 

morteiro de cal con ou sen esquinais de cantería, cuberta de tella cerámica curva ou mixta, 

carpinterías de madeira,... O tema dos cores analízase no apartado referente á Guía de Cores e 

Materiais de Galicia. 

Esta tipoloxía é a predominante nos enclaves coincidentes cos rueiros de  A Xunqueira, Os Buios e 

O Basante do núcleo rural de Os Buios, nos de A Torre e O Pedrón en O Redondo e nos núcleos de 

O Feal e Lubián. 

                                                           
1 .- Definición que consta na Guía de cores e materiais de Galicia. 
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    Vivendas tradicionais en A Torre e O Feal

 

 

Agrupación de vivendas tradicionais en O Piñeiro 

- ARQUITECTURA DE TRANSICIÓN: Segundo consta na Guía de Cor e Materiais de Galicia, no Golfo 

Ártabro Litoral e en concreto no concello de Fene, existe unha arquitectura de transición entre a 

tradicional e a contemporánea, que resulta da evolución natural da tradicional cando se adapta ás novas 

linguaxes formais e construtivas que aparecen a finais do século XIX e na  primeira metade do século 

XX. 

Trátase do denominado “estilo salmón” definido por Alonso Pereira como “a versión doméstica e 

popular que adoptará o racionalismo español ao codificarse e estenderse polos diversos rincóns 

nacionais baixo o patrocinio derivado do impulso legal do 35. Por elo, os seus elementos canónicos 

serán os xa coñecidos do racionalismo ortodoxo, reiterados, popularizados e, a miúdo, trivializados, e 

entre eles e referentemente, o gusto formal pola horizontalidade, resaltado aquí por medio de anchas 

bandas corridas enlazando os vanos e conseguindo ese efecto apaisado nas composicións, de sabor 

tan característico.” (Alonso Pereira, 1975;44). 
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As correntes estilísticas de finais do século XIX e principios do XX: neoclasicismo na primeira 

metade do século XIX, primeiro eclecticismo a partir da segunda metade, modernismo entre 1900 e 

1920, segundo eclecticismo e rexionalismo entre 1920 e 1930, racionalismo mediante unha transición 

Art Déco entre 1930 e 1950 e neobarroco dende 1940 (Soraluce, 2005), aínda que elaboradas por 

autores concretos, tiveron a súa influencia na arquitectura tradicional, dando lugar a unhas arquitecturas 

que, sen ser tradicionais por estar influídas por modelos culturais alleos, non se poden obviar neste 

traballo. Sen esquecer as influencias da arquitectura indiana. “Tratouse dun fenómeno sociolóxico 

entre 1875 e 1930, con especial repercusión no campo da arquitectura galega. Os emigrantes tiñan 

como destino preferente o Río da Plata, Cuba e Brasil, o que xerou unha especial vinculación 

arquitectónica de Galicia durante anos con estes países americanos”.(Soraluce, 2005; 22) 

Tamén influídas polo cambio nos sistemas construtivos, coa revolución industrial aparece a 

fabricación industrializada do ferro e o cristal, e a partir do século XX o formigón armado, moitas destas 

edificacións están construídas con muros de pedra e cerramentos de ladrillo ou mixtos, con estrutura 

de madeira, de formigón armado, con soportes metálicos ou mixtas. 

Tómase como data de referencia a década dos 50, posto que a partir dos anos 60 do século pasado 

modificouse de forma substancial o xeito de construír, tanto no medio rural como no urbano. 

A finais dos anos 50 tamén se interromperon as técnicas preindustriais da construción, e por tanto 

o uso dos materiais locais na mesma. Xurdiron solucións industrializadas que homoxeneizaron e 

globalizaron os materiais e as cores (Aguiar, 2005). 

Esta tipoloxía que aparece con certa profusión no ámbito de estudo responde a unha vivenda de 

carácter periurbano que non está asociada ás actividades de carácter agropecuario.  Están formadas 

por un volume prismático sinxelo e co pinche da cuberta situado en perpendicular á fachada principal 

que ten unha composición dominada pola simetría en torno a un eixo con elementos decorativos como 

recercados, impostas, esquinais,... Outro elemento característico é que contan cun cerramento de baixa 

altura que delimita a zona exterior de acceso á edificación rematada con elementos de ferraxaría. Este 

tipo é o predominante nas vías principais de Os Buios – O Redondo e O Piñeiro que coinciden coas 

vías provinciais.  

 

Vivendas en Os Buios e O Redondo 



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. 

25 de 63 

CONCELLO DE FENE 

ALFREDO GARROTE PAZOS  (COL Nº 1440 COAG). 

SARA PRIETO HORTAS (COL Nº 4754 COAG) 

 

DOC. APROBACIÓN INICIAL 

 XULLO 2021 

 
 

- ARQUITECTURA CATALOGADA: Son exemplos de 

arquitectura singular que responden ás características das 

edificacións anteriores e que por este motivo incorpóranse 

ao Catálogo da MP. En concreto a Casa Reitoral de 

Magalofes  corresponde ao tipo de arquitectura tradicional 

mentres que as Casas na estrada de  Limodre I e II e A Casa 

en O Pedrón construídas entre os anos trinta e finais dos 

cincuenta do século pasado son exemplos senlleiros de 

arquitectura de transición.  

 

                                                                                                                                               Casa Reitoral de Magalofes         

 

Casas na estrada de Limodre I e II no NR de O Piñeiro 

- EQUIPAMENTOS: Inclúense nesta categoría os edificios de uso público situados na zona de O Pedrón 

que amosan tipoloxías singulares, a Escola de San Marcos está incorporada ao Catálogo da MP. 

 

Escola de San Marcos no NR de O Redondo 

- EDIFICACIÓNS CONTEMPORÁNEAS. Trátase de vivendas construídas a partires do ano 1960 que 

responden a patróns alleos ao carácter e trama dos núcleos rurais que se localizan por todo o ámbito 

de estudo. As súas características varían segundo as “modas” de cada período temporal. As novas 
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edificacións a construír nos núcleos rurais deben investir esta tendencia e ter en conta as características 

das zonas nas que se implanten. 

  

  

Vivendas contemporáneas en O Pedrón, Os Cadavás, Lubián e A Torre 

5.1.4.- REGULACIÓN DAS CONDICIÓNS DE ORDENACIÓN EN PLANEAMENTOS ANTERIORES. 

Neste punto imos a enunciar as condicións de edificación que se establecían no PXOU de 1985 e no 

PXOM vixente referentes á parcela, posición e volume da edificación, estes parámetros xunto cos que se 

establecen no PBA e o resultado do análise das condicións actuais que se dan no ámbito de estudo tómanse 

como referencias para regular as condicións de ordenación nos núcleos rurais obxecto de estudio.  

NR ZONA 

CONDICIÓNS DE PARCELA 
CONDICIÓNS 

POSICIÓN 
(RECUADOS) 

CONDICIÓNS DE VOLUME 

SUP. MÍNIMA 
(m²) 

FRONTE 
MÍN. 

PXOM/PXOU 

EDIF. MÁX. 
(m²/m²) 

OCUP. MAX. 
(%) 

ALT. MÁX (m) 

PXOM/PXOU PXOM/PXOU 

1985 2003 1985 2003 1985 2003 1985 2003 1985 2003 1985 2003 

O
S

 B
U

IO
S

 -
 S

N
R

T
 Xunqueira 

(R) 
100 500 6 12 

Al ≤ 3m     
Lin ≥ 2m 

≥ 3m 1,30 0,30 65% 30% 7,00 6,50 

Xunqueira 
(DP) 

500 10 12 
Al ≥ 2m  
Lin≥ 3m   

≥ 3m 0,30 30% 7,00 

Cadavás 1000 SRAU 12 SRAU 
Al ≥ 2m  
Lin≥ 3m   

SRAU 0,15 SRAU 20% SRAU 7,00 SRAU 
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NR ZONA 

CONDICIÓNS DE PARCELA 
CONDICIÓNS 

POSICIÓN 
(RECUADOS) 

CONDICIÓNS DE VOLUME 

SUP. MÍNIMA 
(m²) 

FRONTE 
MÍN. 

PXOM/PXOU 

EDIF. MÁX. 
(m²/m²) 

OCUP. MAX. 
(%) 

ALT. MÁX (m) 

PXOM/PXOU PXOM/PXOU 

1985 2003 1985 2003 1985 2003 1985 2003 1985 2003 1985 2003 

Os Buios 
(R) 

500 100 10 6 
Al ≥ 2m  
Lin≥ 3m   

≥ 2m 
≥ 3m  

0,30 1,50 30% 80% 7,00 6,50 

Os Buios 500 300 10 6 
Al ≥ 2m  
Lin≥ 3m   

≥ 3m 0,30 0,50 50% 7,00 

Basante      
(R) 

100 100 6 
Al ≤ 3m          
Lin≥ 2m   

≥ 2m 
≥ 3m  

1,30 1,50 65% 80% 7,00 6,50 

Basante 500 300 10 6 
Al ≥ 2m  
Lin≥ 3m   

≥ 3m 0,30 0,50 50% 7,00 

A Torre 
(DP) 

500 10 12 
Al ≥ 2m  
Lin≥ 3m   

≥ 3m 0,30 30% 7,00 

O
S

 B
U

IO
S

 -
 S

N
R

C
 Xunqueira 

(DP) 
500 10 12 

Al ≥ 2m  
Lin≥ 3m   

≥ 3m 0,30 30% 7,00 

Cadavás 1000 SRAU 12 SRAU 
Al ≥ 2m  
Lin≥ 3m   

SRAU 0,15 SRAU 20% SRAU 7,00 SRAU 

A Torre 
(DP) 

500 10 12 
Al ≥ 2m  
Lin≥ 3m   

≥ 3m 0,30 30% 7,00 

O
 R

E
D

O
N

D
O

 -
 S

N
R

T
 

O Pedrón 
(R) 

500 100 10 6 
Al ≥ 2m  
Lin≥ 3m   

≥ 2m 
≥ 3m  

0,30 1,50 30% 80% 7,00 6,50 

O Pedrón 500 10 12 
Al ≥ 2m  
Lin≥ 3m   

≥ 3m 0,30 30% 7,00 500 

A Torre 
(R) 

100 100 6 
Al ≤ 3m          
Lin≥ 2m   

≥ 2m 
≥ 3m  

1,30 1,50 65% 80% 7,00 6,50 

A Torre 500 10 12 
Al ≥ 2m  
Lin≥ 3m   

≥ 3m 0,30 30% 7,00 

R
E

D
O

N
D

O
  

S
N

R
T

 

O Pedrón 
(DP) 

500 10 12 
Al ≥ 2m  
Lin≥ 3m   

≥ 3m 0,30 30% 7,00 

Codesal 
(DP) 

500 10 12 
Al ≥ 2m  
Lin≥ 3m   

≥ 3m 0,30 30% 7,00 

O
 F

E
A

L
  
  
  
  
 

 

Todo 1500 SRAU 12 SRAU ≥ 3m SRAU 0,10 SRAU 20% SRAU 7,00 SRAU 

L
U

B
IÁ

N
  

Todo 1500 SRAU 12 SRAU ≥ 3m SRAU 0,10 SRAU 20% SRAU 7,00 SRAU 
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NR ZONA 

CONDICIÓNS DE PARCELA 
CONDICIÓNS 

POSICIÓN 
(RECUADOS) 

CONDICIÓNS DE VOLUME 

SUP. MÍNIMA 
(m²) 

FRONTE 
MÍN. 

PXOM/PXOU 

EDIF. MÁX. 
(m²/m²) 

OCUP. MAX. 
(%) 

ALT. MÁX (m) 

PXOM/PXOU PXOM/PXOU 

1985 2003 1985 2003 1985 2003 1985 2003 1985 2003 1985 2003 

O
 P

IÑ
E

IR
O

 

Todo 1500 SRAU 12 SRAU ≥ 3m SRAU 0,10 SRAU 20% SRAU 7,00 SRAU 

 

Notas táboa:  

(R): Zona coincidente con un rueiro do PXOU-85 ou PXOM-2003. 

(DP): Zona que da fronte á estrada da deputación DP-3503. 

SRAU: Terreos clasificados como solo rústico apto para urbanizar no PXOM-2003 

5.1.5.- REGULACIÓN DAS CONDICIÓNS DE ORDENACIÓN NO PBA. 

Tal e como indicamos no apartado precedente outra das referencias para establecer as condicións de 

ordenación no  interior dos perímetros dos núcleos delimitados é a normativa que se dispón no PBA para os 

dous tipos básicos de núcleo.  

A estes efectos na normativa dos núcleos rurais obxecto deste traballo adoptamos a sistemática do 

PBA en canto ao agrupamento das condicións de edificación segundo os grupos de parámetros seguintes: 

Tipoloxía e intensidade da edificación; Parcela; Posición da edificación; Volume e forma da edificación e 

Condicións particulares. Ademais da sistemática tamén incorporamos algúns dos parámetros que se 

establecen na normativa deste plan á normativa dos núcleos delimitados. 

A continuación imos a resumir mediante unha táboa os mesmos parámetros considerados no apartado 

anterior coa finalidade de seguir recompilando referencias.  

TIPO 
SNR 

CONDICIÓNS DE PARCELA CONDICIÓNS POSICIÓN  CONDICIÓNS DE VOLUME 

SUP. MÍNIMA (m²) 
FRONTE 

MÍN. 
ALIÑACIÓNS LINDEIROS 

EDIF. MÁX. 
(m²/m²) 

OCUP. MAX. 
(%) 

Nº PLANTAS 
ALT. MÁX (m) 

SNRT 
Existente 
Parcelación: 300 m² 

Existente 
8 m. 

≥ 3m / acaroamento obrigado 
a medianeira lateral existente 

≥ 6m eixo da vía agás 
aliñacións consolidadas 

Vivenda apareada con outra 
xa edificada para ocultar 
medianeira, adoptarase o 
mesmo recuamento. 

0,65 m²/m² 
parcela bruta 

50% parc. neta 

< 500 m² 

Planta vivenda 
≤ 200 m².        

B+1P=7,00 m 

Pendente  
perpendicular 
aliñac.> 20% : 
ED 
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TIPO 
SNR 

CONDICIÓNS DE PARCELA CONDICIÓNS POSICIÓN  CONDICIÓNS DE VOLUME 

SUP. MÍNIMA (m²) 
FRONTE 

MÍN. 
ALIÑACIÓNS LINDEIROS 

EDIF. MÁX. 
(m²/m²) 

OCUP. MAX. 
(%) 

Nº PLANTAS 
ALT. MÁX (m) 

SNRC 
Existente 
Parcelación: 600 m² 

Existente 
12 m. 

≥ 5m da aliñación 

≥ 3m resto lindeiros / 
acaroamento obrigado a 
medianeira lateral existente 

≥ 6m eixo da vía agás 
aliñacións consolidadas 

Vivenda apareada con outra 
xa edificada para ocultar 
medianeira, adoptarase o 
mesmo recuamento. 

0,30 m²/m²  

30% parc. neta 

< 500 m² 

Planta vivenda 
≤ 300 m².        

B+1P=7,00 m 

 

 

5.1.6.- AFECCIÓNS DA NORMATIVA SECTORIAL E DOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO. 

Neste apartado imos a considerar unicamente as afeccións da normativa sectorial e do POL que inciden 

no interior dos perímetros dos núcleos delimitados. 

5.1.6.1.- AFECCIÓNS EN MATERIA DE AUGAS. 

Tal e como se pode apreciar nos planos de ordenación existen varias zonas dos núcleos rurais 

delimitados que están afectados por canles fluviais. Trátase das seguintes: 

- Zona leste do núcleo de Os Buios que corresponde aos lugares de O Basante e A Torre e zona suroeste de O 

Redondo que coincide con A Torre e O Codesal que están  na zona de policía do río Magalofes. 

- Estremo leste do núcleo de O Feal que está na zona de policía dun rego innomeado. 

- Zona noroeste de Lubián que está na zona de policía dun afluente do río Xarrón que ademais coincide 

parcialmente cun corredor ecolóxico do Pol. 

- Zona norte de O Piñeiro afectada pola zona de servidume e de policía do río Ba que tamén ten asociado un 

corredor ecolóxico. 

Todas estas zonas están sometidas ao disposto no artigo 7 do Regulamento do Dominio Público 

Hidráulico (RDPH) para as zonas de servidume para uso público e ao establecido no artigo 9 para as zonas 

de policía. As actividades na zona de policía axustaranse ao establecido nos artigos 78 a 82 do RDPH. 

5.1.6.2.- AFECCIÓNS DE ESTRADAS. 

Neste caso trátase dos terreos dos núcleos de Os Buios, O Redondo e O Piñeiro que están nas zonas 

de protección do dominio público viario das estradas provinciais DP-3503 e DP-3501 respectivamente. 

A este respecto compre sinalar que as aliñacións dos núcleos para esas dúas estradas fixáronse con 

carácter xeral a 16 metros tal e como se nos indicou por parte dos servizos técnicos de estradas da 

Deputación de A Coruña.  

As excepcións refírense a aqueles casos nos que existen tramos consolidados por vivendas existentes 

así como polas edificacións, muros e valos tradicionais  ou outros elementos de interese etnolóxico como 

hórreos, muiños, canles, fontes,..., en todo caso , ningún ben do patrimonio cultural que neste caso coinciden 

cos elementos do Catálogo poderá quedar na situación de fóra de ordenación. Esta determinación baséase 



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. 

30 de 63 

CONCELLO DE FENE 

ALFREDO GARROTE PAZOS  (COL Nº 1440 COAG). 

SARA PRIETO HORTAS (COL Nº 4754 COAG) 

 

DOC. APROBACIÓN INICIAL 

 XULLO 2021 

 
 

no informe de consultas emitido pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (DXPC) no procedemento de 

avaliación ambiental estratéxica que extractamos a continuación: 

“ No caso de modificar as aliñacións existentes nos núcleos rurais tradicionais, deberanse representar nos planos 

de ordenación co fin de avaliar o impacto que puidesen producir sobre a estrutura tradicional. Cómpre recomendar para 

o ámbito dos núcleos rurais tradicionais, o mantemento das aliñacións tradicionais existentes, así como dos elementos 

que configuran as ditas aliñacións (edificacións tradicionais, muros e valos tradicionais ou outros elementos de interese 

etnolóxico como hórreos, muíños, canles, fontes, cómaros, noiros, arboredo autóctono, especialmente ás ringleiras de 

árbores que dean a camiños ou que separen fincas, etc...). En calquera caso, ningún ben do patrimonio cultural quedará 

suxeito ao réxime de fóra de ordenación.” 

Non en tanto, tal e como consta nos planos de ordenación, nas estradas provinciais establecéronse 

dúas aliñacións distintas, unha que denominamos simplemente “aliñación” que corresponde á casuística de 

mantemento das edificacións existentes mencionadas nos parágrafos precedentes e que será a que se 

considere a efectos de mantemento, conservación e rehabilitación das edificacións devanditas e outra que 

é a “aliñación regularizada” que será a que se considere en caso de substitución da edificación. 

Con todos os pronunciamentos anteriores, unha vez aprobado definitivamente o presente instrumento 

có previo informe favorable da Deputación de A Coruña, as estradas DP-3503 o seu paso polos núcleos de 

Os Buios e O Redondo e a DP-3503 en O Piñeiro terán a consideración de treitos urbanos de acordo co 

disposto no artigo 7 da LEG e 13b) do RLEG: 

Artigo 13 Tramos urbanos  

1. A efectos da lexislación de estradas de Galicia e deste regulamento, considérase tramo urbano dunha estrada 
aquel que discorre por chan clasificado polo correspondente instrumento de plan urbanístico como: 

a)Urbano. 

b) De núcleo rural cando, neste último caso, conte con aliñacións marcadas no instrumento de plan urbanístico e 
leste fose informado favorablemente, conforme a lexislación de estradas de Galicia e a este regulamento, pola 
Administración titular da estrada.  

( Artigo 7 LEG) 

Segundo se dispón no artigo 38.4. da LEG e 99.5. do RLEG  

Nos tramos urbanos das estradas non se establecen nin zonas de protección da estrada nin liña límite de 
edificación.  

Polo tanto as aliñacións que se considerarán no seu caso nas estradas provinciais ao seu paso polos 

núcleos serán as que se establecen nos planos de ordenación. 

5.1.6.3.- SERVIDUMES AERONÁUTICAS. 

O núcleo rural de O Piñeiro a zona oeste de Os Buios e unha pequena zona situada no estremo noroeste 

de Lubián están afectadas polas servidumes aéreas do aeroporto de A Coruña, en concreto polo “Límite da 

superficie de aproximación intermedia NBDL” de 370 m de elevación.  

A estes efectos haberá que considerar o disposto na normativa aplicable que se relaciona a 

continuación: 

- 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).  
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- 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.). 

Nos planos de ordenación P.O. - 04 represéntase a liña límite da superficie de aproximación intermedia 

NBDL de 370 m de elevación, que determina a altura, respecto do nivel do mar, que non debe exceder 

ningunha construción (incluídos tódolos seus elementos como antenas, pararraios, chemineas, equipos de 

aire acondicionado, caixas de ascensores, carteis, remates decorativos, etc.), modificacións do terreo ou 

obxecto fixo (postes, antenas, aeroxeneradores incluídas as súas palas, carteis, etc.), así como o gálibo do 

viario ou vía férrea. 

Tendo en conta que as cotas mais altas do terreo, sobre o nivel do mar nas zonas afectadas son de 

115 m. en O Piñeiro, de 214 m. en Os Buios e de 170 m. en Lubián, así como a altura máxima das 

construcións propostas que é de 10,60 metros, hai cota suficiente para que as servidumes aeronáuticas non 

sexan excedidas por ditas construcións, as cales, en calquera caso, quedarán por debaixo de ditas 

servidumes, incluídos tódolos seus elementos como antenas, pararraios, chemineas, equipos de ar 

acondicionado, caixas de ascensores, carteis, remates decorativos, etc... incluídas as grúas de construción 

e similares. 

5.1.6.4.- LIÑAS ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN. 

Existen varias liñas de media tensión que atravesan os núcleos delimitados que se representan nos 

planos de ordenación, en concreto nas zonas que se indican a continuación: 

- Os Buios: Lugar de A Xesteira. 

- O Redondo: Lugar de O Pedrón. 

- Estremo oeste de O Feal. 

- Zona  noroeste de Lubián. 

- Zona norte de O Piñeiro. 

Neste senso terase en conta o disposto na normativa sectorial correspondente, en especial: 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (RD 

1955/2000). 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT (RD 

223/2008). 

No artigo 162 do RD 1955/2000 establécense as servidumes das liñas eléctricas: 

- Para as liñas eléctricas aéreas, queda limitada a plantación de árbores e prohibida a construción de edificios e 

instalacións industriais na franxa definida pola proxección sobre o terreo dos condutores extremos nas condicións 

máis desfavorables, incrementada coas distancias regulamentarias a ambos os dous lados da devandita 

proxección.  

-  Para as liñas subterráneas prohíbese a plantación e construcións mencionadas no parágrafo anterior, na franxa 

definida pola gabia onde van aloxados os condutores incrementada nas distancias mínimas de seguridade 

regulamentarias. 
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As Instrucións Técnicas Complementarias ( ITC) do Reglamento de Alta Tensión, aprobado por Real 

Decreto 223/2008 fixan esas distancias mínimas de seguridade. Nas Liñas aéreas hai que considerar:  

1. Servidume de voo  

2. Distancia externa á liña  

3. Prohibición de plantar arboredo  

4. Prohibición de construcións  

Para determinar a distancia que hai que respectar en plantación de árbores ou construcións hai que ter 

en conta a chamada servidume de voo e a distancia externa á liña (Del). 

1. A servidume de voo para as liñas aéreas con condutores espidos defínese como a franxa de terreo determinada 

pola proxección sobre o chan dos condutores extremos, considerados estes e as súas cadeas de illadores nas 

condicións máis desfavorables; é dicir, na súa posición de máxima desviación sometidos á acción do seu propio 

peso e a unha sobrecarga de vento para unha velocidade de 120 km/ h á temperatura de +15º C (apartado 5.12 

de ITC- LAT 7). Este cálculo incluirase no proxecto de implantación da liña.  

2. A distancia externa da liña (Del) queda fixada na seguinte táboa (apartado 5.2 de ICT- LAT 7) As ITC- LAT fixan 

os límites das franxas en que queda prohibido plantar árbores ou construír nas liñas aéreas con cables espidos ( 

ITC- LAT 7) ou con cables illados ( ITC- LAT 8). 

 

 

3. Prohibición de plantar arboredo. A franxa a que se aplica esta prohibición é distinta segundo a liña estea resolta 

mediante cables espidos ou illados (protexidos) - En conducións aéreas de cables espidos (apartado 5.12.1 de 

ITC- LAT 7) - A franxa queda definida pola servidume de voo ampliada a cada lado por 1,5 m + Del (cun mínimo 

de 2 m) - En condutores illados (apartado. 6.13.1 de ITC LAT 8) - Debe separarse da proxección vertical da liña 2 

m para tensións de 30 kV - e 1,5 para igual ou menor a 20 kV  

4. Prohibición de construcións. A amplitude da franxa é igual no caso de cables espidos (apartado 5.12.2 de ITC- 

LAT 7) ou illados (apartado 6.13.2 de ITC- LAT 8). A prohibición aplicarase a unha franxa definida pola servidume 

de voo ampliada en 3.2 m + Del (cun mínimo de 5 m). 

Tendo en conta que a tensión mais elevada das redes será de 24 kV, a distancia externa da liña (Del) 

será de 0,22 metros. Polo tanto as distancias mínimas a considerar para a plantación de arboredo e para as 

construcións serán: 

- Plantación de arbores: 1,50 + 0,22 = 1,72 metros .................... 2 metros. 

https://afeccionesalplaneamientourbanistico.files.wordpress.com/2015/09/esp-ele-01-distancia-tensiones.png
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- Construcións: 3.20 + 0,22 = 3,42 metros................................... 5 metros. 

Nos planos de ordenación represéntanse as distancias mínimas para as construcións (5 metros). 

5.1.6.5.- PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL. 

O único instrumento de ordenación do territorio que ten incidencia sobre os núcleos rurais delimitados 

é o POL. Este instrumento define tres corredores ecolóxicos que inciden de diversa forma sobre os núcleos 

delimitados: 

- Corredor ecolóxico coincidente do río Magalofes: Descorre entre os núcleos de Os Buios e O Redondo fóra das 

delimitacións propostas. 

- Corredor ecolóxico dun afluente do río Xarrón: Afecta a unha pequena zona valeira dunha parcela edificada de 

solo de núcleo rural común do núcleo de Lubián. 

- Corredor ecolóxico do río Ba: Afecta á zona valeira de dúas parcelas edificadas de solo de núcleo rural común e 

a outras dúas cualificadas como espazo libre do núcleo de Piñeiro. 

Nestes casos os usos estarán limitados aos permitidos e compatibles que se dispoñen no artigo 57 da 

normativa do POL. Na tramitación dos usos compatibles, de acordo co establecido no artigo 50 do POL, 

deberase contar co preceptivo informe do organismo en materia de ordenación do territorio e paisaxe. A 

estes efectos compre considerar que os corredores preservaranse da ocupación pola edificación 

establecendo como usos compatibles, os viveiros e invernadoiros (2A3) e a zonas verdes e espazos libres. 

5.1.7.- CRITERIOS DE ORDENACIÓN E INTERVENCIÓN NO MEDIO RURAL. GUIA DE BOAS 

PRÁCTICAS NOS NÚCLEOS RURAIS. 

Para completar a ordenación dos núcleos rurais delimitados haberá que considerar os aspectos que 

contribúan a manter a trama orixinaria e que potencien un modelo de asentamento sustentable e respectuoso 

co medio e a paisaxe. 

A estes efectos tomarase como instrumento de apoio a Guía de Boas Prácticas para a Intervención nos 

núcleos rurais do IET . Tal e como consta no prólogo a guía “Pretende servir de axuda e entendemento das 

lóxicas imperantes no proceso de ocupación do solo, e a posta en valor dos diferentes e diversos valores 

patrimoniais e físicos existentes:  

- Promovendo un entendemento dos principios de deseño en relación á construción, renovación ou ampliación de 

vivendas familiares nos núcleos rurais ou a súa contorna.  

- Ofrecendo aproximacións contemporáneas e sostibles ao deseño.  

- Axudando ás delimitacións e ordenacións urbanísticas dos núcleos rurais.  

- Axudando no emprazamento e implantación da edificación no terreo.  

- Achegando criterios mínimos sobre a urbanización e acondicionamento do espazo público.  

- Protexendo os valores do medio rural. 

A continuación imos a destacar os aspectos que consideramos que son de aplicación no presente 

proxecto referentes ao emprazamento e implantación da edificación no terreo, establecer principios de 

deseño en relación á construción, renovación ou ampliación de vivendas familiares nos núcleos rurais e 

establecer criterios mínimos sobre urbanización e acondicionamento do espazo público. 
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5.1.7.1.- IMPLANTACIÓN DA EDIFICACIÓN NO TERREO. 

A decisión final de localización e asentamento das edificacións contribúe a unha mellor integración das 

edificacións no conxunto. A continuación indicamos as pautas que pensamos que habería que considerar a 

estes efectos en función da sistemática da guía introducindo algunhas ilustracións tomadas da mesma para 

unha mellor compresión das ideas: 

- ADAPTACIÓN ÁS PENDENTES E Á TOPOGRAFÍA: 

Os principios que consideramos que se deben aplicar nas zonas de pendente acusada son os 

seguintes: 

- Deberanse evitar desmontes e recheos aparentes. 

- A edificación situarase con carácter xeral co seu eixe lonxitudinal segundo a directriz das curvas de nivel con un 

corpo de profundidade limitada. 

- No caso de situarse perpendicularmente á pendente deberase soterrar parte da edificación de xeito que a altura 

máxima só se alcance na fachada mais alta. 

 

- En calquera caso, a limitación de altura e nº máximo de andares referirase aos puntos mais desfavorables do 

perímetro da construción evitando a formación de mais dun soto ou semisoto. 

- A adaptación á topografía producirase utilizando a propia edificación para absorber os cambios bruscos de 

pendente ou os desniveis existentes. 

- A normativa establecerá a altura máxima tomando como referencia os puntos de cota inferior ou mais 

desfavorables. 

- EVITAR ROMPER CO PERFIL DO NÚCLEO RURAL. 

- Calquera nova edificación deberá situarse nas proximidades do conxunto edificado ou buscar elementos físicos 

de referencia (vexetación, arboredo, cambios de pendente, ...) que permitan incorporarse ao paisaxe sen romper 

có perfil do núcleo rural. 
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- Evitaranse posicións a modo de fito, en puntos elevados ou lonxe do agregado consolidado, así como 

emprazamentos illados no fondo dos vales. 

- O emprazamento de calquera nova edificación evitará situacións prominentes ou visualmente expostas para non 

romper có perfil do asentamento existente. 

 

Posicións a evitar pola súa visibilidade e falta de relación respecto do núcleo consolidado 

- ADECUAR A PEGADA FÍSICA DAS NOVAS EDIFICACIÓNS RESPECTO DAS EXISTENTES. 

- Para incorporar o programa funcional cos mínimos superficiais actuais a edificación pode resolverse mediante 

unha axeitada descomposición dun volume único en distintos corpos de edificación que se aproximen mais á escala 

e volumetría das edificacións tradicionais existentes no lugar. 

 

Exemplos de descomposición da ocupación dun volume compacto en corpos de menor profundidade 
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- MANTER A REFERENCIA EN ESCALA E PROPORCIÓN RESPECTO DA EDIFICACIÓN 

TRADICIONAL 

- A regulación da altura da cornixa e as proporcións da cuberta referentes á altura de cumieira e pendentes dos 

faldróns tomará en consideración as edificacións tradicionais existentes nos núcleos, evitando a típica regulación 

referente á dúas plantas e 7 metros de altura de cornixa.  

- A rehabilitación das edificacións tradicionais deberá evitar con carácter xeral os remontes por enriba da altura de 

cornixa, agás naqueles casos que resulte imprescindible para cumprir coas condicións de habitabilidade ou que se 

trate dunha elevación dunha planta baixa sobre un baixo existente. En calquera caso deberanse ter en conta as 

proporcións das edificacións tradicionais da contorna. 

- APOIARSE NA VEXETACIÓN OU NO MARCO NATURAL EXISTENTE. 

- As vivendas tradicionais procuran apoiarse nas crebas da liña de pendente, desniveis, bancais ou incluso en 

rochas saíntes. Así como no acercamento ás masas forestais de borde ou arboredo existente. Este criterio de 

implantación deberase manter na construción de novas vivendas a fin de acadar unha mellor integración 

paisaxística e ambiental.  

- Coa fin de mellorar a implantación das novas edificacións na contorna deberanse manter as masas de arboredo 

existentes no terreo onde se vaia a edificar e integrar nelas a propia construción, aproximarse ou encaixarse nas 

crebas da pendente, bancais ou desniveis,... 

 

Criterios de incorporación das novas edificacións respecto das crebas da pendente e nas masas de arboredo existentes 

- BUSCAR AS REFERENCIAS DE ORDENACIÓN VOLUMÉTRICA DO NÚCLEO RURAL. 

- A configuración das novas edificacións deberán ter en conta as normas de composición da edificación tradicional 

existente na contorna; tipo de volumes da edificación, relación co espazo público, tipoloxía de agregación, 

aliñacións, orientación das liñas de cumieira e conformación das cubertas, tipos de espazos no interior das parcelas 

ou construcións adxectivas anexas, ...  

- RESPECTAR AS REGRAS DE BOA VECINDADE. 

- As novas edificacións procurarán no posible as interferencias visuais das edificacións adxacentes evitando 

impoñerse como unha barreira fronte ás vistas que tiñan esas construcións cara o exterior ou modificando as 

condicións de exposición soar respecto da situación previa. 

- BUSCAR A BOA ORIENTACIÓN E A SUSTENTABILIDADE ENERXÉTICA. 

- Este criterio non só se debería ter en conta nos núcleos rurais senón con carácter xeral en calquera proxecto de 

edificación residencial ou de outro tipo, trátase de ter e conta unha serie de criterios lóxicos como son: 
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- As vantaxes da orientación sur e a planta estreita e alongada. 

- A utilización de enerxías alternativas. 

- As estratexias da edificación sustentable. 

- ACONDICIONAMENTO DA PARCELA EDIFICADA. 

Un acondicionamento adecuado da parcela na que se sitúa a edificación pode diminuír o impacto 

territorial sobre o contorno. Con esta finalidade establécense as pautas seguintes: 

- Tratamento da xardinería:  

- A xardinería debe ter un carácter lixeiro e pouco formalizado evitando solucións moi elaboradas ou 

ornamentais propias das edificacións singulares e do medio urbano. Deberán primar as solucións de prado 

fronte ás de xardinería. 

- O arboredo debe ser utilizado coa finalidade de minimizar o impacto visual das novas edificacións e 

harmonizando coa continuidade das edificacións existentes. 

- Evitaranse plantacións ou arboredo de especies exóticas, utilizaranse variedades locais. 

- Os elementos de iluminación e mobiliario serán de deseños sinxelos. 

- Cerramentos de parcela:  

- Manteranse os cerramentos de pedra existentes e favorecerase a súa conservación e rehabilitación. 

- Os novos muros de pedra realizaranse con variedades locais e con aparellos similares aos da contorna. 

Evitaranse os tipos de pedra alleos e que produzan un contraste de textura e tonalidade cos propios da zona. 

A estes efectos teranse en conta os exemplos de valados característicos que se indican na Guía de 

caracterización e integración paisaxística de valados para a comarca paisaxística Golfo Ártabro Litoral  . 

- Prohibirase o emprego de bloques prefabricados de formigón, tixolo ou formigón sen revestir. 

- Os enreixados metálicos e portais de acceso realizaranse coa maior sinxeleza posible de liñas e deseño 

evitando solucións que imiten antigos motivos ornamentais de forxa ou fundición. 

- No caso de emprego de maias metálicas, deberanse ocultar pola parte exterior con sebes de especies 

vexetais locais , evitarase en todo caso o emprego de tuias e outras especies cupreáceas exóticas. 

- Pavimentación e ordenación interior:  

- Reducirase ao máximo a ocupación con pavimentos duros no interior da parcela e o emprego de materiais 

con tons ou acabados pouco adecuados, tales como, lousas prefabricadas de cemento, formigón estampado 

coreado e firmes asfálticos. Primará deixar o estado natural do terreo e o emprego de pavimentos permeables 

como lousas de pedra ou formigón con xunta de herba, saburra, terra compactada,.. 

- Evitaranse percorridos internos que obriguen a importantes desmontes ou recheos e muros de contención 

aparentes. 

- Os espazos para a garda de vehículos o ar libre situaranse na parte posterior da parcela, ocultos pola 

edificación principal. 

- Espazos de ocio (piscinas, comedores, áreas de xogo,...). 

- Minimizarase a súa visibilidade evitando a súa disposición como elementos dominantes no primeiro plano 

do conxunto edificado. 
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- Os acabados do fondo das piscinas faranse con materiais de tons grises ou verdosos evitando o azul habitual 

e prestando especial atención ao acondicionamento do contorno do vaso con tratamentos de pavimentación 

lixeiros favorecendo o emprego da pedra ou madeira e a cobertura vexetal. 

- As zonas de xogo, comedores o ar libre e elementos similares situaranse na parte traseira da edificación, 

amparadas polo edificio principal. 

- RECONSTRUCIÓNS E AMPLIACIÓNS DAS EDIFICACIÓNS TRADICIONAIS. CRITERIOS 

VOLUMÉTRICOS. 

As ampliacións e intervencións nas edificacións tradicionais poden reproducir con fidelidade as 

solucións tradicionais ou establecer un diálogo entre as novas formalizacións e as preexistencias. No 

primeiro caso non se utilizarán tratamentos imitativos e superficiais dos elementos de composición que 

dean lugar a simples “pastiches”. Os criterios a empregar serán os seguintes: 

- Recuperar a pegada da edificación orixinaria:  

- Como norma xeral estas intervencións manterán a ocupación da edificación orixinaria. 

- Incorporaranse os restos da edificación preexistente utilizándose como apoio á nova construción. 

- Restrinxir as elevacións ou remontes en altura:  

- Regularase e limitarase o crecemento en altura das edificacións tradicionais existentes utilizando os 

mecanismos mais adecuados en cada caso mantendo en todo caso o valor ambiental das edificacións 

existentes evitando remontes innecesarios. 

- Adaptarse aos volumes existentes:  

- Primarase a reutilización das edificacións tradicionais existentes tales como cuadras, palleiras, galpóns, 

bodegas,... para incrementar o programa da vivenda mediante o simple enlace funcional desas dependencias 

á edificación residencial. 

- Ampliar por prolongación ou analoxía volumétrica respecto do existente:  

- Calquera tipo de ampliación deberá formularse a partir do análise da volumetría da edificación preexistente 

establecendo criterios lóxicos de crecemento. 

- Manteranse os criterios tradicionais de ocupación en planta e formación das cubertas en canto á súa 

pendente, acabados e tons de cor. 

5.1.7.2.- FORMALIZACIÓN E COMPOSICIÓN DAS EDIFICACIÓNS. 

Os novos deseños, sen renunciar á expresión da súa contemporaneidade deberán ter en conta as 

características mais significativas da edificación tradicional, é dicir, a sobriedade e simplicidade de formas e 

volumes, equilibrio de proporción na composición de vans e macizos a restrición de elementos accesorios 

nas fachadas, a referencia respecto ás calidades cromáticas ou de textura dos materiais locais, a inexistencia 

de solucións ornamentais engadidas....  

Polo contrario, calquera forma ou volume de xeometría complexa e con múltiples aditamentos (porches, 

arcos, corpos voados pechados, resaltes nas cubertas, na súa imaxe, a solucións urbanas ou suburbanas 

de difícil harmonización e integración na paisaxe rural. 

- CUBERTAS: 

O aproveitamento baixo cuberta é un dos elementos que mais desfigura a volumetría das novas 

construcións respecto das tradicionais, por elo teranse en conta os seguintes aspectos: 
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- Prohibirase a formación de crebas nas liñas das pendentes. 

- Evitarase a formación de mansardas e bufardas. 

- Restrinxirase a instalación de ventás nos planos da cuberta no solo de núcleo tradicional. 

- A xeometría das cubertas; pendentes e aliñación de cumieiras, altura de cumieiras, material e ton de acabado 

terá que adaptarse á contorna inmediata. 

- As novas edificacións que utilicen materiais distintos aos predominantes na contorna deberán garantir a 

integración e harmonización cromática coas edificacións tradicionais existentes. 

- No caso de reparación, retellado ou substitución parcial ou total da cuberta dunha edificación tradicional 

procurarase utilizar materiais de recuperación. No caso en que non sexa posible poderase utilizar material da 

edificación existente para completar a zona a substituír utilizando material novo en corpos completos. 

- CHEMINEAS, CANALÓNS E BAIXANTES: 

- Chemineas. 

- Deberán procurar unha aparencia menor no conxunto da composición. 

- Deberanse agrupar os distintos condutos nun número reducido de elementos que sobresaian da cuberta e 

situaranse o mais preto posible da cumieira. 

- Non se levarán os tiros das chemineas pola parte exterior da fachada. 

- Canalóns e baixantes. 

- En xeral serán ocultos, no caso de que sexa necesario que sexan vistos ao exterior utilizaranse materiais 

metálicos que entoen co conxunto da fachada e terán seccións de xeometría simple sen molduras 

ornamentais. 

- Deberanse agrupar os distintos condutos nun número reducido de elementos que sobresaian da cuberta e 

situaranse o mais preto posible da cumieira. 

- Non se levarán os tiros das chemineas pola parte exterior da fachada. 

- BEIRADOS, CORNIXAS E SAÍNTES: 

- En xeral non se permiten as cornixas agás nas edificacións tradicionais cultas. 

- Os beirados resolveranse con solucións sinxelas e sobrias. 

- O forxado non poderá sobresaír en todo o seu espesor por fóra da liña de remate en altura das fachadas. 

- Soamente permitiranse corpos voados lixeiros tales como balcóns e galerías. Prohibiranse os corpos voados 

pechados. 

- VANS E CARPINTARÍAS: 

A relación entre necesidades internas e aparencia da fachada que se da na edificación rural tradicional 

é moito máis directa que nas formalizacións propias da arquitectura de autor, dando lugar a esquemas máis 

libres e pouco xerarquizados na disposición dos ocos.  

Esta circunstancia, xeralmente, fai que sexa sempre difícil dispoñer novas aperturas nunha edificación 

tradicional existente e que deban establecerse certas cautelas específicas respecto a este tipo de 

intervencións. Ao mesmo tempo, calquera actuación que contemple a convivencia con esas antigas 

construcións dunha nova edificación, haberá de esixir unha análise previa que xustifique esa integración. 
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Neste senso deberanse ter en conta uns mínimos criterios de deseño que enumeramos a continuación: 

- As dimensións e proporcións dos vans, deberán manter a referencia respecto a as solucións tradicionais, sendo 

sempre preferible que as aperturas sexan de proporción cadrada ou rectangular vertical, subliñando o habitual 

predominio dos panos cegos de fachada, na súa extensión, respecto a a ocupación total dos ocos 

- Deberán, en xeral, evitarse os vans de proporción rectangular apaisada, aínda cando, como no caso dos grandes 

panos acristalados, sempre poden ser integrados na formalización dunha nova edificación ou en certas 

renovacións, a modo de elementos illados ou singulares, equilibrando a composición no conxunto final dalgunhas 

das fachadas 

- Resulta recomendable a utilización da madeira nas carpinterías, xa sexa na súa cor natural ou pintada, sendo a 

unha solución admitida nos elementos arquitectónicos protexidos do Catálogo. 

- En harmonía coas tonalidades propias da zona, poderanse empregar outros materiais de acabado sempre que 

sexan pintados nesas mesmas cores.  

- Haberá de evitarse nas edificacións tradicionais, as carpinterías de PVC ou plásticas en xeral, que pola súa textura 

e aparencia, son de difícil asimilación no contexto da edificación tradicional. 

- As particións dos vidros das carpinterías da nova edificación non imitarán necesariamente ás da construción 

tradicional e, fundamentalmente nesta última, haberán de evitarse as particións excesivas alleas ás antigas, 

solucións que supoñan mais de tres ou catro particións por cada un dos dous batientes, favorecendo sempre a 

composición xeral de dominante vertical nas carpinterías.  

- Aínda cando os acabados orixinais sempre melloran a imaxe da antiga edificación, poderán admitirse outro tipo 

de solucións de detalle a favor dunha maior proporción dos panos acristalados. 

- Non se admitirán, as persianas plásticas vistas na edificación tradicional, sendo sempre recomendable recorrer á 

habitual solución de contraventás interiores que, ademais, contribúe a mellorar o comportamento enerxético dos 

ocos de fachada. 

- ACABADOS DE FACHADA E CORES: 

Resulta imprescindible  ter en conta os materiais e cores da contorna, sendo recomendable a 

elaboración (no plan ou mediante regulacións específicas) de cartas de cores para distintos ámbitos 

homoxéneos ou núcleos, diferenciando sempre os compoñentes da paleta principal (fachadas e cuberta) e 

a secundaria (carpinterías, elementos saíntes, enreixados). Neste senso utilizarase a Guía de cor e Materiais 

de Galicia empregando as fichas correspondentes aos tipos edificatorios da comarca do Golfo Ártabro Litoral 

que se localizan no ámbito de estudio.  

- Tendo en conta as solucións que amosan as edificacións tradicionais labregas nos núcleos rurais analizados, nas 

actuacións sobre estas edificacións utilizaranse os seguintes criterios: 

- Na fachada ou fondo primará o emprego do cor branco en tons variables pero sempre claras.  

- Poderanse resaltar os vans, cando dispoñan de recercados de cantería.  

- Nas carpintarías empregaranse cores contratados segundo o indicado na Guía de cor e Materiais de Galicia. 

- Esta mesma estratexia de empregar paramentos recebados e notas de cor nas carpintarías para as novas 

construcións, tamén resulta, en moitos casos, unha adecuada integración en harmonía coas edificacións 

tradicionais do contorno. 

- En xeral, sempre convén materializar as fachadas cun criterio de discreción e sobriedade no uso da cor, e acentuar 

os tons nas carpinterías ou, en calquera caso, evitar as cores pastel ou moi saturados e alleos respecto a os 

elementos naturais presentes na paisaxe agraria. Do mesmo xeito, a utilización de máis de dous tons de fachada, 

en marcado contraste, tamén debe ser evitado.  
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5.1.7.3.- URBANIZACIÓN E ACONDICIONAMENTO DO ESPAZO PÚBLICO. 

Tanto a propia configuración formal do espazo público no interior dos núcleos rurais como a escala do 

tecido rural, esixen solucións específicas para cada lugar, entendendo a súa estrutura e diferenciándose 

respecto ao medio urbano mediante un achegamento ao detalle que resalte a importancia da calidade da 

urbanización en relación coas dimensións reducidas e a escala propias do medio rural.  

Recuperar a convivencia dos distintos usos que se dan no espazo público e recuperar o valor da 

contorna mediante actuacións de urbanización e acondicionamento, permite poñer en valor o conxunto do 

patrimonio rural e alcanzar un certo equilibrio entre o mantemento dunha calidade ambiental evidente e os 

aspectos funcionais que desenvolve o viario ou a estrutura interna dos núcleos.  

Non se trata tanto de recoller o mimetismo da superficie do terreo como prolongación das fachadas na 

súa configuración tradicional e repetir fórmulas de adecuación fundamentadas na historia deses núcleos, 

como de reinterpretar os materiais e texturas presentes no lugar, característicos de cada contorna, cunha 

simplicidade e discreción que permitan a incorporación harmoniosa no conxunto e, sobre todo, fuxir dos 

modelos estandarizados de configuración que identifican o medio urbano ou suburbano. 

 O VIARIO INTERNO. 

O acondicionamento das vías internas dos núcleos debe ser sensible respecto á diversa relación 

existente, no medio rural, entre o espazo construído e a contorna agraria ou natural e, fundamentalmente, 

abandonar a imaxe habitual que tende a formar secciones tipo características do tratamento de estradas ou 

rúas urbanas, con diferenzas de nivel entre a calzada e a beirarrúa onde non sempre se precisan e 

recorrendo de forma sistemática a pavimentos bituminosos ou de formigón e lousas prefabricadas sen 

ningún tipo de criterio de integración, que acaban por desfigurar o interese ambiental de edificacións ou 

mesmo de espazos públicos de valor. Neste senso teranse en conta os seguintes principios. 

- As vías interiores dos núcleos rurais resolveranse en plataforma única diferenciando en todo caso as zonas peonís 

das rodadas nas vías que conten cunha anchura suficiente mediante a simple distinción de texturas e materiais 

evitando o resaltado da beirarrúa. 

- A recollida de augas pluviais nas vías mais estreitas pódese resolver en superficie con pendentes e canal na zona 

central da vía. Tamén poderanse empregar solucións de dobre canal ou só nunha das bandas establecendo zonas 

de transición cara ás fachadas para remarcar a zona de circulación peonil. En calquera caso a análise previo do 

lugar, a topografía, as pendentes e a funcionalidade dos camiños determinará a alternativa mais adecuada para 

cada situación concreta. 

- Sobre todo, nunca deberá perderse a referencia respecto ao carácter rural dos núcleos, evitando sempre o exceso 

de urbanización e que moitas veces require lograr un certo equilibrio entre pavimentos duros e cobertura vexetal 

(superficies de herba, xardinería lixeira, franxas vexetais de separación). 

- A pavimentación das rúas interiores coa mesma variedade de pedra utilizada nos muros e  edificacións, ou mesmo 

procedente da recuperación de materiais de derriba, sempre será unha alternativa de integración válida para o 

tratamento superficial destes espazos públicos. 

- Tamén poden lograse actuacións de mellora funcional e ambiental de rúas e camiños interiores, de maneira 

integrada e harmónica, a partir dunha adecuada entoación de cores e texturas dos materiais empregados no 

tratamento das superficies pavimentadas respecto a as fachadas ou os materiais característicos da edificación 

tradicional de cada ámbito. 

OS ESPAZOS SINGULARES E ENTORNOS PATRIMONIAIS. 

Considéranse como tales os recintos comunais derivados dunha antiga funcionalidade agraria ou da 

vida rural (eiras, encrucilladas, campos da feira,...) e tamén vinculados a determinados elementos de valor 
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do patrimonio rural de carácter funcional e/ou simbólico (cruceiros, adros de igrexas, contornos de lavadoiros 

e fontes,...). Estes espazos precisan de tratamentos diferenciados que contribúa a poñer en valor eses 

elementos característicos do medio rural. 

Neste casos a entoación en referencias a materiais e texturas, non renunciando a expoñer a 

contemporaneidade das solucións, pode redundar con frecuencia, nunha mellor integración en harmonía. 

No tratamento destes espazos teranse en conta os seguintes criterios: 

- A simplicidade e sobriedade na utilización dun número reducido de materiais. 

- Non empregar materiais duros onde non sexan precisos, mantendo o complemento vexetal de superficies de 

herba ou xardinería lixeira. 

- Evitarase impoñer a imaxe ou a extensión propia da intervención de acondicionamento do espazo sobre a 

representatividade do elemento protexido, así como fuxir de calquera tipo de solución que remita á resposta 

convencional do tratamento de espazos públicos urbanos. 

- Os elementos funcionais do espazo público (contedores de lixo, transformadores, sinalización vertical, 

indicadores,...) debe ser considerado como un elemento mais a acondicionar no tratamento do espazo público. 

- As solucións de iluminación puntual destes espazos públicos e dos elementos patrimoniais localizados neles 

centrarase na posta en valor desas pezas significativas pero con discreción, procurando que as luminarias queden 

disimuladas ou pasen desapercibidas no conxunto da ordenación do espazo público. 

O VIARIO DE PASO OU TRAVESÍAS DOS NÚCLEOS. 

As estradas de paso ou de travesía, constitúen a imaxe máis común dos propios núcleos para aqueles 

que non se deteñen nos mesmos, sendo unha especie de tarxeta de presentación que pode motivar, ou non, 

a visita de enclaves cun certo interese turístico.  

O acondicionamento deste tipo de viario resulta de importancia como parte da mellora ambiental dos 

núcleos, esixindo, por tanto, establecer unha certa imaxe de calidade ou identidade e, ademais, resolver con 

eficacia os distintos requirimentos funcionais, tanto para o tránsito de paso (circulación, estacionamento, 

regulación de interseccións, permeabilidade transversal, etc.) como para o seu uso cívico como parte do 

espazo público polos residentes (seguridade do tránsito de peóns, facilidade para o paseo, a estancia e a 

relación social, diminución de molestias do tráfico aos residentes, coexistencia entre diversos usos, etc.). 

Neste sentido, no medio rural, a solución habitual de estender tratamentos de calzada e beirarrúas 

propios da formalización convencional das estradas, con predominio das superficies de asfalto e os 

pavimentos de lousas, mesmo onde xa non hai apenas edificacións, en contacto directo coa paisaxe agraria 

da contorna, resultará sempre inadecuada. 

Intervencións sinxelas e dun custo similar ás máis convencionais poden conformar unha imaxe do 

urbanizado totalmente diferente e máis apropiada respecto ao medio rural, que contribúa á posta en valor 

da contorna (cambio de materiais de pavimentación, presenza equilibrada da vexetación, alternativas ao 

deseño de beirarrúas, elementos de acougado da velocidade do tráfico, creación dunha imaxe de entrada 

característica, acondicionamento dos sinais e luminarias ou doutros elementos funcionais, entoación de 

materiais e texturas de urbanización, etc.).  

En contextos rurais dun especial valor natural ou da paisaxe agraria a posta en valor das estradas como 

itinerarios de travesía poderá incluír outro tipo de actuacións integradoras (plantación de sebes e arboredo, 

delimitación dos límites entre a estrada e a paisaxe, resalte de perspectivas e puntos de vista, integración 

das barreiras de seguridade viaria, adaptación de elementos funcionais e de instalacións, etc.).  
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Nestes casos, o mantemento dos bordos das estradas, a configuración de espazos verdes marxinais 

con herba ou sebes informais conforme coa características da área paisaxística, terán unha gran incidencia 

na percepción das mesmas. 

ESPAZOS DE ESTACIONAMENTO. 

A delimitación habitual de prazas de aparcamento mediante pavimento asfáltico e pintura, dá lugar a 

unha formalización que ten difícil integración nun tratamento cualitativo do espazo público nos núcleos rurais. 

O seu aspecto estandarizado e convencional, ou o resalte da súa cor, resultan sempre rechamantes e fóra 

de contexto xunto a contornas ambientais de valor. 

- As zonas de estacionamento deben ser acabadas con materiais da mesma calidade e textura que o resto da 

urbanización interior do núcleo, variando tonalidades ou despeces e delimitando de maneira menos formalizada o 

espazo das prazas de vehículos (unha simple banda de lastras ou de pedra).  

- Evitarase o contraste marcado de cores e materiais, que sempre fragmentan en exceso o espazo cando non hai 

vehículos aparcados.  

- Os grandes espazos de estacionamento eventual ou ocasional (xunto á igrexa ou ao cemiterio, por exemplo) son 

os que resultan dunha máis difícil integración na pequena escala dos núcleos rurais. A solución a esta situación 

sempre pasa por conformar estas áreas cun certo criterio de espazos polivalentes, que poidan ser asumidos ou 

mesmo utilizados con outra finalidade en tanto non están ocupados polos vehículos.  

A utilización de pavimentos que permiten o crecemento de herba intercalada á vez que soportan o paso dos 

vehículos, o mesmo que o recurso a superficies neutras de lastra, chapacuña ou grava, facilita esa integración 

deste tipo de superficies.  

Sempre o acompañamento da vexetación (arboredo de sombra, arbustos, pradería, etc.) vai permitir, do mesmo 

xeito, a integración harmoniosa de áreas relativamente extensas de estacionamento. 

MATERIAIS DE URBANIZACIÓN E PAVEMENTOS. 

Na selección dos materiais para utilizar nas intervencións de acondicionamento no medio rural, non só 

debe terse en conta a súa idoneidade respecto a as distintas esixencias de uso ou funcionalidade (circulación 

ou estacionamento de vehículos, tránsito de peóns, espazos de estancia ou de xogo, etc.) senón que, sobre 

todo, debe considerarse a súa adecuación respecto a a escala da contorna e do medio natural ou construído 

de cada ámbito. Con esta finalidade, poderán empregarse tanto materiais naturais e propios de cada zona, 

ou tamén recorrer a criterios de integración a partir da interpretación das cores e texturas que identifican o 

lugar, valéndose dun criterio máis contemporáneo.  

Os materiais recomendados son os seguintes: 

- Pedra: É o material que mellor garante a integración respecto dos cerramentos e muros da edificación tradicional 

sempre que se utilicen variedades locais. 

- Formigón tratado: Posto en obra con acabados de árido visto, desactivado, lavado, etc., o formigón tratado permite 

entoar coas tonalidades e texturas da pedra do lugar (variando a composición e aparencia dos áridos, empregando 

variedades locais dos mesmos, recorrendo á reciclaxe de pedra de derriba) e mesmo admite con facilidade a 

combinación con tramos de lousado ou empedrado desa mesma pedra natural, asegurando sempre unha boa 

resistencia e durabilidade respecto ao paso de tránsito rodado. 

- Grava, xabre ou terra estabilizada:  Son materiais que resultan adecuados, en particular, para zonas peonís (aínda 

cando a grava, por exemplo, pode tamén, nalgúns casos, conformar superficies de circulación rodada ou 

estacionamento) e que, de escollerse a tonalidade e granulometría correctas, encaixan con facilidade, polo seu 

aspecto natural e pouco duro, co contexto rural.  
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Por outra banda considéranse materiais inadecuados, polo tanto deberán evitarse, os materiais 

prefabricados, que se identifican visualmente coas solucións de urbanización máis convencionais ou 

estandarizadas das áreas urbanas como son as lousas de pavimentación, bloque de formigón, formigón 

estampado, etc., ou, en xeral, o contraste excesivo en tonalidades ou texturas respecto á contorna natural 

ou construída, así como as cores moi vivas e de tons primarios. 

ILUMINACIÓN E MOBILIARIO. 

Como criterios xerais debe considerarse sempre a súa simplicidade de deseño, a sobriedade nas 

solucións, a súa discreción e o emprego dun mostrario reducido de materiais, se é posible, de tipo natural e 

presentes na formalización da edificación tradicional (pedra, madeira, ferro).  

Sempre será preferible desenvolver pezas especificamente deseñadas para ámbitos ou espazos 

concretos, evitando a implantación de elementos de catálogo que poidan ser asimilados a situacións urbanas 

con relativa indiferenza respecto á súa localización.  

A disposición e número de pezas sempre resulta unha circunstancia condicionante, de tal modo que, 

moitas veces non é tanto a necesidade do mobiliario ou o carácter funcional da iluminación o principal 

aspecto a ter en conta, senón o lugar onde se coloca e a incidencia visual sobre elementos ou ámbitos de 

valor. En xeral, deberá procurarse un carácter mínimo dos acondicionamentos, xa que a profusión de 

mobiliario ou de luminarias adoita remitir a unha imaxe banal do espazo público neste tipo de contornas e a 

situacións urbanas que sempre son recoñecidas como alleas respecto a escala e configuración da paisaxe 

rural.  

No que se refire á iluminación, resulta fundamental evitar a escala propia da iluminación de estradas e 

aproximar a altura das luminarias respecto á do peón e da edificación tradicional. Do mesmo xeito, deberá 

procurarse a discreción dos elementos de iluminación durante o día, empregando deseños de formas e 

xeometría sinxelas, así como acabados e cores neutras ou escuras que pasen case desapercibidas fronte 

ás tonalidades da pedra ou os elementos naturais. 

ELEMENTOS FUNCIONAIS E INSTALACIÓNS. 

Os servizos e instalacións (cableados, contedores ou illas de reciclaxe, contadores, cadros de control, 

transformadores, cabinas telefónicas, etc.) non sempre conseguen unha adecuada integración nos núcleos 

rurais. Neste sentido, a profusión de tendidos aéreos e postes de apoio dos mesmos ou da iluminación 

pública, constitúen un dos elementos que maior deterioración supón na imaxe dos conxuntos rurais de maior 

interese. Algúns principios a ter en conta son os seguintes: 

- O soterramento de cables resulta sempre unha intervención imprescindible na recuperación da calidade ambiental 

dos núcleos que xunto coa supresión de postes de apoio e báculos de luminarias permite recuperar escálaa 

perspectiva dos espazos públicos e poñer en valor o conxunto construído.  

- No caso doutros elementos funcionais como os contedores de lixo, contadores, cabinas, etc., tan importante como 

a súa integración ambiental resulta, na maioría dos casos, a correcta selección do seu emprazamento no conxunto 

do núcleo (unha illa de reciclaxe co seu conxunto de contedores pode atopar acomodo nunha posición exterior 

simplemente cun mínimo acondicionamento do espazo para ocupar e a plantación dun sebe de ocultación).  

- Deberá evitarse sempre a aparencia vista dos materiais plásticos e das cores rechamantes deste tipo de 

elementos, por exemplo, formando pantallas de ocultación con establecidos de madeira, deseñando elementos de 

mobiliario específicos para integrar os cadros de mando e, fundamentalmente, regulando a aparencia, ou mesmo 

obrigando, a retirar das fachadas da edificación de valor, os contadores de instalacións domésticas.  
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- No caso das canalizacións das instalacións soterradas, convén sempre unha distribución racional e ordenada das 

mesmas na sección das rúas e, complementariamente, integrar no deseño da pavimentación e o seu 

despezamento, as tapas de rexistros ou arquetas.   

ACOMPAÑAMENTO DA VEXETACIÓN. 

O mantemento do equilibrio entre o construído e o medio natural é unha das circunstancias que máis 

axudarán a manter o carácter rural das intervencións (formando límites entre o privado e o público, evitando 

o predominio das superficies duras de pavimento, dispoñendo zonas de pradería ou xardinería lixeira, 

mantendo os sebes e o arboledo como elementos estructurantes da paisaxe rural, etc.). 

O acompañamento da vexetación nos proxectos de acondicionamento do medio rural deberá sempre 

seguir un criterio de aproximación ás características do medio natural na contorna da intervención, evitando 

tanto a formalización excesiva (que sempre remite, na súa imaxe, a actuacións de xardinería urbana) como 

o uso de especies vexetais exóticas ou inexistentes no ámbito territorial sobre o que se intervén.  

Prestar atención ao detalle na integración dos elementos vexetais e expor solucións de baixo 

mantemento, que respecten o ciclo de recollida e filtrado da auga de choiva, resulta fundamental neste tipo 

de actuacións. 

 

5.1.8.- GUIA DE COR E MATERIAIS DE GALICIA. 

O obxectivo específico da Guía de Cor e Materiais de Galicia  é establecer unhas pautas de composición 

para construcións e edificacións, que favorezan una adecuada integración paisaxística e con iso contribuír 

a unha maior calidade da paisaxe galega. Esas pautas centraranse nos tipos de materiais máis 

recomendables para os diferentes elementos das construcións e edificacións, así como nas gamas e paletas 

de cores máis congruentes coas características das contornas nas que se vaian empregar. 

A finalidade da Guía é proporcionar uns criterios e directrices técnicas e obxectivas para a regulación 

do emprego da cor e os materiais de revestimentos arquitectónicos nas paisaxes urbanas, rururbanas e 

rurais das doce grandes áreas paisaxísticas de Galicia. Esta Guía está fundamentada sobre unha 

investigación das características das edificacións tradicionais e orientada a asegurar unhas boas condicións 

de integración paisaxística, tanto en obras de rehabilitación ou reforma de edificacións existentes, como en 

obras de nova construción. Os criterios expresados na Guía pretenden lograr un equilibrio entre a 

congruencia coa arquitectura tradicional, e por tanto co patrimonio cultural en sentido amplo, e a procura 

dun nivel alto de calidade escénica nas contornas humanas. 

5.1.8.1. LOCALIZACIÓN DO ÁMBITO DO ESTUDO PARA A UTILIZACIÓN DA GUÍA. 

Os núcleos rurais que corresponden ao ámbito de estudo localízanse na Grande Área Paisaxística 

(GAP) Golfo Ártabro Litoral no que se sitúa o concello de Fene. 

Nesta GAP contémplanse dúas comarcas paisaxísticas: 

- Comarca paisaxística Golfo Ártabro Litoral . 

- Comarca paisaxística Golfo Ártabro Interior. 

O concello de Fene corresponde á comarca Golfo Ártabro Litoral e o ámbito de estudio corresponde a 

Núcleo Rural. 
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O diagnóstico de materiais e cores que consta na Guía respecto das áreas rurais do Golfo Ártabro 

Litoral é a seguinte: 

“ Nas áreas rurais atópase un gran número de tipoloxías con presenza de pedra, sobre todo en elementos 

secundarios. En fondos predomina o enfoscado de cemento, convivindo en moitas ocasións co granito silvestre en 

recercados e zócolos. Nestes casos os fondos adoitan ter sempre unha cor clara, xeralmente branca, que axuda a 

resaltar os elementos de pedra. Nos casos nos que o fondo presenta cor, os elementos secundarios aparecen 

nunha tonalidade máis escura e definida, dentro da mesma gama cromática. En xeral, a nota de cor apórtase en 

carpinterías, con tonalidades máis escuras que varían entre os azuis e verdes, así como o vermello como cor 

complementaria, con excepción das galerías, nas que predomina a cor branca. A cubrición predominante é a tella 

en edificacións tradicionais, aínda que se rexistran bastantes casos con fibrocemento á vista.” 

 5.1.8.2. INSTRUCIÓNS DE USO DA GUÍA PARA A ZONA RURAL DO GOLFO ÁRTABRO LITORAL. 

A finalidade da Guía de Cor e Materiais de Galicia é establecer criterios e directrices para a regulación 

do emprego da cor e dos materiais de revestimentos arquitectónicos, nas paisaxes rurais e urbanas das 

doce grandes áreas paisaxísticas de Galicia. Estas pautas de composición para edificacións están 

orientadas a acadar unha axeitada integración paisaxística, e así contribuír a unha maior calidade dos 

espazos públicos urbanos e do medio rural. 

As pautas céntranse nos tipos de materiais máis recomendables para os diferentes elementos 

construtivos, así como nas gamas ou paletas de cores, acompañadas das súas instrucións de aplicación, 

congruentes coas características das contornas (urbanas ou rurais) nas que se vaian empregar. 

En base ás tipoloxías arquitectónicas que se localizan no ámbito de estudio consideramos a seguinte 

clasificación morfotipolóxica: 

- Arquitectura tradicional. 

- Arquitectura de transición. 

- Arquitectura catalogada.  

- Fitos. 

Tómase como data de referencia a década dos 50, posto que a partir dos anos 60 do século pasado 

modificouse de forma substancial o xeito de construír, tanto no medio rural como no urbano.  

A finais dos anos 50 tamén se interromperon as técnicas preindustriais da construción, e por tanto o 

uso dos materiais locais na mesma. Xurdiron solucións industrializadas que homoxeneizaron e globalizaron 

os materiais e as cores (Aguiar, 2005). 

Considérase pois a clasificación morfotipolóxica dividida en dous grandes grupos:  

- Edificación construída ata 1960. 

- Edificación construída dende 1960 ata a actualidade. 

A carta de combinacións de cores e materiais a aplicar en cada caso serán as que constan no TOMO 

X da Guía correspondente á GAP Golfo Ártabro para cada caso: 
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EDIFICACIÓN 
MORFOTIPOLOXÍA 
NÚCLEO RURAL 

TIPO EDIFICATORIO       
APLICACIÓN 

FICHA   (TOMO X GAP 
GOLFO ÁRTABRO) 

Construída ata 1960 

R01 SINXELEZA 
ARQUITECTURA 
TRADICIONAL 

R01 

R02 EIXOS 
ARQUITECTURA 
TRANSICIÓN 

R02/U02 

Construída dende 1960 ata a 
actualidade 

R06 
ARQUITECTURA 
CONTEMPORÁNEA 

R06 

Fitos R08 EQUIPAMENTOS Non hai ficha 

 

No caso dos equipamentos debido ao seu carácter de fitos non se establecen unhas cores concretas. 

En todo caso, calquera tipo de proxecto de intervención sobre un edificio desta morfotipoloxía, deberá 

xustificar tanto a consideración de fito como a elección dos materiais e as cores para os acabados das 

edificacións. 

A arquitectura catalogada non se inclúe na Guía debido a que “a aplicación da cor nestes casos require 

dunha reflexión específica sobre o edificio e a súa contorna, para analizar en profundidade as intencións do 

arquitecto, e o lugar que ocupa dentro da paisaxe e a escena urbana”. 

5.1.8.3. CARACTERÍSTICAS FORMAIS BÁSICAS DAS EDIFICACIÓNS CONSTRUÍDAS ATA 1960. 

MORFOTIPOLOXÍAS CONSIDERADAS. 

- TRADICIONAL R01 - SINXELEZA. 

1. Características: 

- Fondo de fachada plano. 

- Ocos de fachada de gran simplicidade formal, sen orde compositivo, con ausencia total de decoración 

ou con existencia tan só de recercados planos e sen moldura, definidos por materiais e cor. 

- En xeral, ausencia de cornixa, sendo máis frecuente unha solución de aleiro, de madeira ou de pedra, 

formalmente moi simplificada ou simplemente pintada. 

- Os únicos elementos compositivos que se poden ir comezando a incorporar son: 

a. Unha certa orde na composición das fiestras, no camiño da edificación de eixos. Dita orde débese a razóns 

puramente construtivas, non compositivas, e ocorre sobre todo cando o antepeito e o lintel forman un conxunto 

de pedra de cantería, sobre todo en construcións de muros mixtos de xisto e cantería. 

b. A aparición dos esquinais, elementos con función construtiva, non compositiva, que teñen o obxectivo de 

resolver a esquina con pezas de cantería, en muros de xisto, as chamadas cadeas de canto. 

c. O uso das molduras planas de forxado en cada piso, primeiras impostas, que nalgúns casos voan da 

fachada formando tímidos balcóns ou galerías. 

d. A progresiva incorporación do zócolo, ás veces pintado por unha razón funcional de protección contra a 

suciedade da rúa. 

- Aparecen elementos exteriores singulares tales como o patín, o corredor, a solaina, o soportal e ás 

veces a galería.  
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2. Acabados 

a. Revoco liso sen ornamentación. Con ou sen zócalo. 

b. Revoco liso con recercados, xambas, antepeitos, linteis, cornixas, impostas ou esquinais de pedra, 

pintados ou con finxidos de pedra. 

c. Encintados. 

d. Pedra vista 

Na páxina seguinte introdúcense algúns exemplos que constan na Guía. 

 

 

 

 

 



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. 

49 de 63 

CONCELLO DE FENE 

ALFREDO GARROTE PAZOS  (COL Nº 1440 COAG). 

SARA PRIETO HORTAS (COL Nº 4754 COAG) 

 

DOC. APROBACIÓN INICIAL 

 XULLO 2021 

 
 

 

- TRADICIONAL R02/U02- EIXOS. 

1. Características. 
 
- Introdución, algunhas veces veladamente, dos criterios académicos de composición: basamento, 
corpo e remate. Constituídos polo zócalo, corpo da fachada e cornixa. 
 
-  Ocos de fachada con estrito orde compositivo, segundo eixos (Dalda Escudero, Pérez Franco, 1983) 
definidos polo número de columnas de fiestras/portas superpostas que aparecen na fachada, sendo o 
máis común as fachadas de 3 eixos, aínda que poden atoparse exemplos de menos e máis eixos. 
 
- Recercados que enmarcan os ocos, impostas que sinalan o nivel de forxado e esquinais que marcan 
a esquina do edificio, sempre sobresaíntes do plano de fachada. Normalmente están construídos con 
cantería, pero poden aparecer molduras de morteiro pintadas ou con finxidos de pedra. Aínda que é 
recorrente a carencia de ornamentos, se aparecen algúns apenas acadan presenza na composición 
xeral. 
 
- O zócolo pode ser unha peza funcional, que sobresae do plano de fachada, pode ir xa aparecendo 
cunha moldura, que o diferenza claramente, ou almofadillados ocupando parte ou toda a planta baixa. 
 
-  Existencia de cornixa, que pode ser de dous xeitos: 

- Moldura de cornixa de pedra de cantería ou ladrillo revestido baixo o aleiro da cuberta. 
- Cornixa clásica, coroada con antepeito ou ben con varanda superior. 
 

- Poden aparecer unhas fiestras máis pequenas na parte superior, cuxa funcionalidade é a ventilación 
do faiado, cumprindo a función compositiva do entablamento clásico. 
 
- Existencia de elementos exteriores singulares (balcón, galería, miradoiro, bufarda). 

 
-  Balcóns: O balcón xa é un dos recursos utilizados ata entón para ennobrecer unha edificación, ocupando o 
eixo principal da edificación ou repetido en todos ou parte dos ocos. 
 
- Galería: A galería acristalada é un elemento arquitectónico que ten a súa orixe na reforma de vellas solainas 
e corredores. Está formada por unha estrutura lixeira a base de puntais e antepeitos de madeira, completada 
por fiestras e pequenos vidros para obter a máxima transparencia posible. Case sempre se sitúa no derradeiro 
andar para lograr o máximo aproveitamento solar, e cando e posible, con orientación ao sur.  
Poden aparecer galerías mixtas cos peitorís de obra de fábrica e a parte de arriba de carpintaría de madeira. 
Píntanse simulando unha galería das xenéricas ou incluso resaltando con molduras sobre a parte de obra as 
trazas dos montantes dunha galería de madeira. 
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-  Miradoiros: Pequenas galerías coa función de observar a rúa, sen verse afectado o observante polas 
condicións climatolóxicas. 
 
-  Bufardas: Nas edificacións destes núcleos non aparecen. 
 

2. Acabados 
 

a. Revoco liso con recercados, cornixas, impostas ou esquinais sobresaíntes do plano de fachada, de 
pedra, con molduras pintadas ou con finxidos de pedra, sen ornamentos ou con pouca significación na 
composición da fachada. 
 
b. Pedra vista. 
 
c. Revestimentos cerámicos. 

 

 

5.1.8.4. RECOMENDACIÓNS XERAIS PARA A SELECCIÓN DE MATERIAIS E TIPOS DE ACABADOS. 

- EDIFICACIÓN CONSTRUÍDA ATA 1960. 

Estes criterios resultan de aplicación tanto ás edificacións tradicionais como ás de transición: 

- Muros e acabados exteriores 
 
- Pedras 

- Recoméndase o uso da pedra da zona e as súas técnicas tradicionais de construción. Non se lle debe aplicar 
proteccións químicas tipo vernices ou resinas que alteran a súa cromaticidade e textura, e que ademais poden 
acelerar moi rapidamente a súa degradación. 
- Debe de respectarse, nas áreas onde se atopa, o feito de acabar ou deixar á vista a pedra en partes da edificación, 
por exemplo a distinción da planta baixa das plantas nobres, a vivenda das cortes, etc. 

 

-Morteiros 
- Recoméndase o mantemento dos morteiros de acabado en todos os casos onde houberan existido, sempre de 
cal, polas razóns antes expostas. 
- En morteiros sobre fábricas, recoméndase morteiro de calcárea ou hidráulica natural.  
- A entrega do revestimento contra o recercado dos ocos e os esquinais debe realizarse a plomo e a nivel, cubrindo, 
e polo tanto non deixando vistas, as pedras chave. 

 
-Rexuntados 

- Recoméndase executar os rexuntados con morteiro de cal ao que se engadirán pigmentos minerais, tentando 
igualar ao máximo posible a cor da pedra. 
- Deixaranse sempre refundidos. 
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- Pinturas 
- Recoméndase a utilización de pinturas de cal para manter a capacidade de transpiración dos muros, que se perde 
co uso de pinturas plásticas. Como alternativa ás pinturas de cal, pódense utilizar pinturas de silicato, pois 
manteñen as características de permeabilidade á auga, luminosidade (polo poder de reflexión da súa estrutura 
microcristalina) e acabado mate das de cal,e posúen unha mellor ancoraxe ao soporte, estabilidade da core 
durabilidade. En calquera caso os acabados sempre serán mate. 
 
- Cando aparezan “finxidos de pedra”, elementos que queiran imitar pedra tanto en fondos como en elementos 
compositivos, recoméndase, de non ser posible mantelos ou reproducilos, utilizar unha paleta coas cores da pedra 
e seguir as instrucións de uso da carta da morfotipoloxía correspondente. 
 
- Cando nun traballo de rehabilitación ou mantemento se atoparan cores orixinais e auténticas, poderanse 
reproducir, xustificando a decisión, aínda que non se atopen na paleta correspondente. 

 
- Elementos compositivos ornamentados 
 

- Atópase bastante arquitectura tradicional ornamentada e cunha linguaxe característica na utilización 
das técnicas de imitación da pedra de cantería ou do ladrillo nos elementos compositivos das fachadas. 
Trátase de elementos compositivos ornamentados realizados a base de recebos de cal, cemento ou 
mixtos ou a base de prefabricados de escaiola, cal, cemento ou mixtos.  
- A estes elementos compositivos non se lles debe aplicar proteccións químicas tipo vernices ou resinas 
que alteran a súa cromaticidade e textura, e que ademais poden acelerar moi rapidamente a súa 
degradación. 

 
- Materiais en edificacións etnográficas e na arquitectura industrial histórica 
 

- Determinados materiais teñen sido empregados en arquitecturas etnográficas  ás veces no seu xeito 
de uso común, e outras dándolle unha volta para adaptarse a novas necesidades. Estase a falar da 
madeira e do ladrillo. 
 
- No caso da madeira, sendo parte de cerramentos de canastros, galpóns, secadoiros de madeira, ou 
naves de carpintería de ribeira. Nas edificacións de pequena escala píntase para a súa protección; en 
edificacións de maior tamaño déixase ao natural, chegando aos nosos días nos tons grises propios dos 
naturais procesos de mineralización, ao non existir mantemento ou reposición con pezas novas. A súa 
posición é vertical, a máis beneficiosa para escorrentar a auga da fachada ao tempo que se permite a 
ventilación do interior deixando ocos entre as táboas. 
 
- O ladrillo ten servido ao mesmo uso que o mencionado no parágrafo anterior para a madeira, 
quedando visto. Trátase polo común de ladrillo macizo nos casos de máis antigüidade, e refractario en 
casos de chemineas e fornos, pero tamén existen casos en que por economía e dispoñibilidade de 
material, se executan paramentos con ladrillo sinxelo.  

 
- Carpintarías 
 

- Proponse a utilización da madeira como material para as carpintarías. 
 
- Recoméndase o mantemento da posición delas nos muros, co fin de non alterar a imaxe das 
arquitecturas. No caso de que a posición orixinal da carpintaría sexa enrasada coa cara exterior do 
muro, recoméndase, como solución para garantir o illamento térmico e acústico, a colocación dunha 
segunda carpintaría ao interior. 
 
- Os acabados das carpintarías faranse con pinturas ao aceite preferentemente, ou á auga, cun acabado 
mate ou satinado. 
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- Nos casos de carpintarías con despezamentos singulares, recoméndase a súa conservación ou a 
reprodución nas novas carpintarías. 
 
- Recoméndase, ao reproducir carpintarías e de non ser posible facelo tal cal eran, non caer no erro de 
reproducir elementos cunha intención meramente “decorativa” e sen función na nova carpintaría, como 
por exemplo con pezas situadas na cámara dun dobre vidro. 
 

- Cubertas 
 

- Recoméndase o uso do material de cubrición utilizado tradicionalmente na zona, que é a tella 
cerámica. 
- Recoméndase manter as proporcións e posta en obra tradicional da zona, así como reproducir as 
disposicións mixtas cando existan. 
- Manteranse as cubertas planas, de zinc, de cobre e cerámicas, nas edificacións nas que se atopen. 

 
Canles e baixantes 
 

- Recoméndase en primeiro lugar utilizar zinc, en segundo lugar cobre e en terceiro lugar aluminio 
lacado nas cores da cerrallaría, exceptuando a cor branca, sempre con sección semicircular a canle e 
sección circular a baixante. 
 

 
- EDIFICACIÓN DENDE 1960 ATA A ACTUALIDADE. 

Criterio a aplicar ás arquitecturas de nova construción nos núcleos rurais. 

- Muros e acabados exteriores 
 

- Utilizarase calquera material con tal de que a súa cor resultante, tanto se é a natural como a adquirida, 
se atope na carta proposta, sempre cun acabado mate. 

 
- Carpintarías 
 

- Utilizarase calquera material con tal de que a súa cor resultante, tanto se é a natural como a adquirida, 
se atope na carta proposta, sempre con acabado mate ou satinado. 
 

- Cubertas 
 

- Recoméndase o uso de tella cerámica ou cubertas vexetais. 
- No caso de utilizar calquera outro material ou técnica, a axeitada xustificación da integración e 
harmonización na paisaxe. 

 
- Cerrallaría 
 
Deberanse seguir as pautas descritas nas cartas da morfotipoloxía correspondente e as súas instrucións de 
uso. 
 
5.2.- CONCLUSIÓNS. APLICACIÓN NO TRATAMENTO NORMATIVO. 

Tendo en consideración as reflexións e referencias do apartado precedente o tratamento que se propón 

para o interior do perímetro dos núcleos rurais delimitado, responde aos seguintes principios xerais que se 

indican a continuación. Estes principios tradúcense na forma de determinacións gráficas que se establecen 

nos planos de ordenación e nas ordenanzas de edificación. 
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- LEXISLACIÓN URBANÍSTICA DE APLICACIÓN: Trasládanse á normativa as disposicións que se 

establecen na LSG e no RLSG referentes ao réxime urbanístico de aplicación, usos e 

determinacións no solo de núcleo rural. 

- TIPOS BÁSICOS DE NÚCLEO RURAL: As entidades ou lugares que se inclúen en cada un dos 

tipos básicos de solo de núcleo rural son os que se indican a continuación: 

 

NÚCLEO 
RURAL 

LUGAR/ZONA 
TIPO 

BÁSICO 

OS BUIOS 

A Xunqueira 

SNRT Os Cadavás 

O Basante      As Torres      Os Buios 

Crecemento oeste DP-3503 

SNRC Unión Os cadavás-A Xunqueira 

Crecemento Os Buios por DP-3503 

O REDONDO 

O Basante (Sur) 
SNRT 

O Pedrón (Norte) 

O Codesal 
SNRC 

Crecemento O Pedrón norte 

O FEAL 

Zona central SNRT 

Extremo leste (estr. As Picas)  
SNRC 

Extremo oeste  cara O Pedrón 

LUBIÁN 
Zona Sur SNRT 

Zona norte SNRC 

O PIÑEIRO 

Zona central SNRT 

Zona norte 
SNRC 

Zona sur 

 

- USOS: 

 O uso característico en ambos tipos básicos de núcleo rural é o de vivenda familiar illada. 

 Os usos complementarios do residencial e os compatibles ou alternativos en cada tipo básico de núcleo 

tomarán como referencia os establecidos no Plan Básico Autonómico. 

- TIPOLOXÍAS: Os tipos edificatorios a considerar para a aplicación das disposicións normativas 

referentes aos tipos de actuacións permitidos en cada caso son os seguintes: 

 EDIFICACIÓNS TRADICIONAIS (Construídas con anterioridade ao ano 1960): 

 ARQUITECTURA TRADICIONAL – VIVENDA LABREGA. 

 ARQUITECTURA DE TRANSICIÓN ENTRE A TRADICIONAL E A CONTEMPORÁNEA. 

 EDIFICACIÓNS CATALOGADAS. 

 EQUIPAMENTOS. 

 EDIFICACIÓNS CONTEMPORÁNEAS. 

- CONDICIÓNS BÁSICAS DE ORDENACIÓN: Tendo en conta o análise da realidade, o que se 

establecían no PXOU-85 e no vixente PXOM-2003 no referente ás condicións de parcela, posición 

da edificación e volume. Establécense dous tratamentos diferenciados para cada tipo básico de 

núcleo rural cuxas condicións básicas de ordenación son as seguintes: 
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TIPO    
GRAO 

NÚCLEO ZONAS 

COND. PARCELA COND. VOLUME 
POSICIÓN 

(RECUADOS) 

SUP. MIN. 
FRONTE 

MIN. 
EDIF. 
MÁX. 

OCUP 
MÁX. 

ALTURA 
MÁX 

ALIÑ. LIND. 

SNRT-1 

OS BUIOS 

A Xunqueira 
Os Cadavás             

Os Buios             
O Basante  

A Torre 

500 m² 10 m 0,40 30% 6,50 m ≤ 5m ≥ 2m 

REDONDO 
O Pedrón   
A Torre 

500 m² 10 m 0,40 30% 6,50 m ≤ 5m ≥ 2m 
LUBIÁN Zona Sur 

PIÑEIRO Zona central 

SNRT-2 O FEAL  Zona central 1000 m² 12 m 0,30 20% 6,50 m. ≤ 5m ≥ 3m 

SNRC-1 

OS BUIOS 

A Xunqueira 
(DP-3503)     

Os Cadavás   
A Torre   

(DP-3503) 

1000 m² 12 m 0,30 20% 6,50 m. ≤ 5m ≥ 3m 
REDONDO 

O Codesal 
O Pedrón 
(DP-3503) 

LUBIAN  Zona norte  

PIÑEIRO 
Ext. Norte-

Sur 

SNRC-2 O FEAL 
Novos 
desenvolv 

1500 m² 12 m 0,30 20% 6,50 m. ≤ 5m ≥ 3m 

 

- RESTO DAS CONDICIÓNS DE EDIFICACIÓN: Tomaranse como referencia as condicións de 

parcela, posición, volume e forma da edificación e condicións particulares do PBA complementarias 

das anteriores. 

- AFECCIÓNS DA NORMATIVA SECTORIAL:  

 Os ámbitos incluídos na zona de servidume de uso público e de policía de canles reflectidas nos planos de 

ordenación están sometidas ás condicións establecidas no RDPH que correspondan. 

 As aliñacións establecidas nas estradas provinciais DP-3503 o seu paso polos núcleos rurais de Os Buios 

e O Redondo e DP-3501 en O Piñeiro respectan no posible 16 metros de anchura entre elas. Nos treitos 

consolidados por vivendas existentes, edificacións e/ou valos tradicionais ou outros elementos de interese 

etnolóxico respectaranse estes elementos. 

En calquera caso ningún elemento incluído no Catálogo da MP quedará en situación de fóra de ordenación. 

Nas zonas nas que existen vivendas e edificacións existentes que non respectan os 16 metros entre 

aliñacións establécese unha segunda aliñación, denominada aliñación regularizada situada a 8 metros do 

eixe que será obrigatoria no caso de substitución da edificación. 

 Todas as construcións dos núcleos de Os Buios, Lubián e O Piñeiro situadas na zona de servidumes 

aeronáuticas do aeroporto de A Coruña non excederán a altura da liña límite de superficie de aproximación 
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intermedia NBDL de 370 metros de elevación, incluídos todos os seus elementos como antenas, pararraios, 

chemineas, equipos de ar acondicionado, caixas de ascensores, carteis, remates decorativos,... incluídas 

as grúas de construción.  

 As plantacións de arboredo situaranse a unha distancia ≥ 2 metros da proxección vertical dos condutores 

estremos das LMT. 

As construcións situaranse a unha distancia ≥ 5 metros da proxección vertical dos condutores estremos das 

LMT. 

- AFECCIÓNS DOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO (POL):  

 Os únicos usos construtivos posibles nos Corredores Ecolóxicos do POL nos núcleos de Lubián e O Piñeiro 

serán as construcións e instalacións agrícolas (2A1), viveiros e invernadoiros (2A3).  

 Os usos non construtivos serán os que se establecen no artigo 57 d a normativa do POL. 

 En calquera caso os usos compatibles segundo a normativa do POL deberán contar co preceptivo informe 

do organismo competente en materia de territorio e paisaxe. 

- APLICACIÓN DA GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS NOS NÚCLEOS RURAIS: Incluiranse na normativa 

os “Criterios de ordenación e intervencións no medio rural” que correspondan referentes a : 

 Implantación da edificación no terreo. 

 Formalización e composición da edificación. 

 Urbanización e acondicionamento do espazo público. 

- APLICACIÓN DA GÚIA DE CORES E MATERIAIS DE GALICIA. 

 Incluirase na normativa como determinación o emprego das combinacións de cores e materiais que constan 

no TOMO X da Guía de Cores e Materiais de Galicia correspondente aos núcleos rurais do Golfo Ártabro 

para as morfotipoloxías que se localizan nos núcleos rurais delimitados, segundo a táboa seguinte: 

EDIFICACIÓN 
MORFOTIPOLOXÍA 
NÚCLEO RURAL 

TIPO EDIFICATORIO       
APLICACIÓN 

FICHA   (TOMO X GAP 
GOLFO ÁRTABRO) 

Construída ata 1960 

R01 SINXELEZA 
ARQUITECTURA 
TRADICIONAL 

R01 

R02 EIXOS 
ARQUITECTURA 
TRANSICIÓN 

R02/U02 

Construída dende 1960 ata 
a actualidade 

R06 
ARQUITECTURA 
CONTEMPORÁNEA 

R06 

Fitos R08 EQUIPAMENTOS Non hai ficha 

 Incorporaranse na normativa para algunhas das actuación a realizar nas edificacións tradicionais existentes 

as recomendacións xerais para selección de materiais e tipos de acabados que constan na Guía de Cores 

e Materiais de Galicia. 
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6.- XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS DIRECTRICES DE PAISAXE DE GALICIA. 

Tal e como se establece no apartado 4.1. do ANEXO IV das Directrices de Paisaxe de Galicia:  

“ Calquera plan, programa ou proxecto que se desenvolva en Galicia deberá tomar en consideración no seu deseño, 
na súa aplicación e na execución das actuacións que implique, os valores paisaxísticos e o carácter diferenciado 
das grandes áreas paisaxísticas e dos diferentes tipos de paisaxes, identificados e analizados no Catálogo das 
paisaxes de Galicia.” 

O presente documento considera e toma como referencia os valores paisaxísticos de tipo natural, 
cultural e perceptivo do ámbito no que se desenvolve que corresponde á GAP Golfo Ártabro e comarca Golfo 
Ártabro Litoral que é onde se sitúan os núcleos rurais obxecto de delimitación e tratamento. 

Tal e como se indica nas Disposicións de Carácter Xeral o contido das Directrices, aplicarase cun 
carácter complementario á normativa, coa finalidade de integrar a consideración da paisaxe en cada un dos 
sectores que poidan ter algunha incidencia sobre ela.  

Para os efectos do establecido no artigo 10.3 da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de 
Galicia, as Directrices de paisaxe establecen dous tipos de determinacións, con distinto grao de vinculación: 

- As normas (sinaladas cun N en cada caso) terán carácter obrigatorio para os instrumentos de planificación sectorial 
e urbanística e para as estratexias rexionais e locais. A pesar de estaren formuladas en termos vinculantes, terán 
diferentes niveis de intensidade: ben expresando unha limitación ou condición directa non susceptible de variantes 
ou alternativas, ben deixando un maior grao de liberdade en canto ao modo de chegar ao resultado previsto. 
 

- As recomendacións (sinaladas cun R en cada caso), formuladas en termos orientativos, suxiren limitacións ou 
condicións de carácter xenérico, que poden ser acadadas de diversas formas, ben que o seu carácter de 
recomendación implica que carecen do carácter obrigatorio que é predicable das normas. En particular, as 
solucións ou orientacións expresadas nas recomendacións formúlanse coa condición de que sexan técnica e 
economicamente viables, que non condicionen a funcionalidade da actuación e que sexan acordes cos informes 
técnicos que emitan os órganos competentes, nos oportunos procedementos administrativos de autorización ou 
aprobación, consonte a correspondente normativa sectorial. 

O presente plan debe xustificar, na súa memoria, o cumprimento destas Directrices de paisaxe. No caso 
das normas de carácter excluínte, mediante a oportuna acreditación ou descrición dos medios e do fin que 
se pretende acadar e, no caso das normas cun maior grao de flexibilidade en canto aos medios, dun xeito 
máis aberto, sen prexuízo do seu fin vinculante. 

Finalmente, as directrices de carácter orientativo (recomendacións), ben que non obrigan a seguir as 
súas prescricións, si exixen que se deba describir e xustificar a solución concreta por que se opta para o 
caso de que non se cumpra con estas determinacións e se opte por separarse dos criterios recollidos nelas. 

A continuación xustifícase o cumprimento das Directrices que resultan de aplicación no presente caso: 

4.2.1. Directrices para o planeamento urbanístico. 

DX.09. (N) O planeamento urbanístico terá en conta os seguintes criterios no solo de núcleo rural: 

a) Ten unha especial importancia a delimitación do solo de núcleo rural, pois é a garantía do respecto pola 
morfoloxía dos asentamentos e a súa peculiar relación coa contorna. A planificación deste solo garantirá a 
conservación da morfoloxía dos núcleos rurais tradicionais. 

O obxecto da modificación puntual consiste na delimitación dos núcleos rurais de Os Buios, O Redondo, O Feal, 
Lubián e O  Piñeiro das parroquias de Magalofes, Sillobre e Maniños do municipio de Fene. 
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b) As delimitacións dos núcleos evitarán as formas forzadas que se derivan da inclusión de edificacións que non 
gardan unha relación funcional co núcleo. 

c) Na delimitación dos núcleos recoñecerase o ámbito propio de cada asentamento, preservando da edificación ou 
desenvolvemento urbanístico as bolsas de solo agrario que conforman áreas intersticiais entre núcleos e que 
contribúen positivamente á estrutura paisaxística do territorio, posto que un dos trazos que caracteriza a paisaxe 
rural é, precisamente, a existencia dun sistema verde continuo (destinado a usos agrarios ou con presenza de 
arboreda), dentro do cal a excepción a constitúen os asentamentos. En caso de que resulte necesaria a 
urbanización dalgunha das anteditas áreas, os novos desenvolvementos serán congruentes coa morfoloxía 
tradicional do núcleo, incluíndo o patrón espacial das parcelas e o sistema viario, respectando os elementos 
construídos tradicionais e a arboreda autóctona e minimizando a ocupación do solo de alto valor ambiental e de 
alta capacidade produtiva agraria. 

Segundo se conclúe na contestación do IET á consulta no procedemento de AAES, as delimitacións propostas, no 
caso de Os Buios e O Redondo melloran a ordenación establecida no PXOM 2003 e as propostas para os núcleos 
de Feal, Lubián e Piñeiro, non presentan en xeral unha forte incidencia paisaxística. Se ben establécese unha 
precisión respecto da zona noroeste de Lubián que afecta as presentes directrices DX.09.b e DX.09.C. que se 
transcribe a continuación: 

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

A este respecto compre sinalar que eliminouse da delimitación do núcleo de Lubián a extensión por terreos agrarios 
vacantes da zona noroeste limitándose a recoller estritamente as dúas vivendas existentes nesa zona.  

e) As condicións de edificación, en canto á posición, inserción topográfica, tipoloxía, tamaño e proporcións das 
edificacións, asegurarán a mellor integración posible coa contorna. As novas edificacións evitarán modificar o perfil 
tradicional do núcleo, buscando unha implantación no terreo semellante á das edificacións tradicionais. 

Tal e como se indica no apartado 5.2. desta memoria xustificativa. Inclúense na normativa da MP os “Criterios de 
ordenación e intervencións no medio rural” da “Guía de Boas Prácticas nos Núcleos Rurais” que correspondan no 
presente caso referentes a : 

 Implantación da edificación no terreo. 

 Formalización e composición da edificación. 

 Urbanización e acondicionamento do espazo público. 

f) Outras características, como a xeometría, materiais e acabamentos das cubertas, ocos e carpintaría ou 
formalización dos paramentos exteriores manterán a referencia ás solucións tradicionais e ás edificacións 
existentes. Poderá empregarse a Guía de cor e materiais como referencia para estas determinacións. 

No mesmo apartado 5.2. indícase que, ademais das referencias á Formalización e composición da edificación da 
“Guía de Boas Prácticas nos Núcleos Rurais”, incluiranse na normativa como determinacións o emprego das 
combinacións de cores e materiais que constan no TOMO X da “Guía de Cores e Materiais de Galicia” 
correspondente aos núcleos rurais do Golfo Ártabro para as morfotipoloxías que se localizan nos núcleos rurais 
delimitados, así como as recomendacións xerais para selección de materiais e tipos de acabados da Guía. 

4.3. Directrices específicas. 

4.3.1.10. Unidades de paisaxe do tipo rururbano (urbano diseminado). 

RU.01 (N) Nos núcleos rurais as edificacións respectarán as características propias da arquitectura tradicional do 
lugar. Para tal fin, de acordo coas condicións xerais que establece a lexislación e o planeamento urbanístico, as 
novas construcións deben integrarse adecuadamente na súa contorna, en canto á posición, tamaño e deseño das 
edificacións, materiais, cores ou calquera outro trazo salientable propio do núcleo. En particular: 
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a) As novas edificacións evitarán modificar o perfil tradicional do núcleo, buscando unha implantación no terreo 
semellante á das edificacións tradicionais. 

b) A composición volumétrica das edificacións e construcións favorecerán a súa integración na paisaxe e a 
adaptación do conxunto ás características da topografía, da paisaxe e das construcións do lugar. 

c) Outras características, como a xeometría, materiais, cores e acabamentos das fachadas, cubertas, carpintaría 
e outros elementos visibles serán respectuosos e procurarán unha adecuada integración formal coas solucións 
tradicionais das edificacións existentes. 

O contido destas Directrices inclúense entre os “criterios de ordenación e intervencións no medio rural” que se 
incorporan na normativa da MP tomando como referencia os establecidos na  “Guía de Boas Prácticas nos Núcleos 
Rurais”, así como o tratamento cromático que consta na “Guía de Cores e Materiais de Galicia” para as 
morfotipoloxías da arquitectura tradicional e de transición existentes nos núcleos rurais delimitados. 

RU.02 (N) En núcleos rurais as novas redes de servizo, tales como as de abastecemento de auga, saneamento, 
electricidade, iluminación, telecomunicacións ou gas, deseñaranse e executaranse de tal xeito que se minimicen 
as afectacións aos elementos naturais ou construídos que caracterizan a paisaxe dos núcleos rurais e a súa 
contorna funcional inmediata. Para tal fin: 

a) Evitarase, sempre que sexa posible, a destrución de muros, sebes ou pavimentos tradicionais. 

As aliñacións propostas e as redes de servizo adáptanse ás edificacións e/ou valos tradicionais ou outros elementos 
de interese etnolóxico existentes nos núcleos rurais.  

b) As novas liñas de electricidade e telecomunicacións serán preferentemente soterradas e os tramos que deban 
tenderse sobre muros ou fachadas de edificacións realizaranse sen alterar os seus elementos compositivos 
principais (zócolos, impostas, cercas, balcóns ou similares), e de tal xeito que se minimice o seu impacto visual. 

c) Os elementos tales como caixas de distribución, conexión, derivación ou manobra deberán situarse en lugares 
discretos, e o seu deseño, material e cor escollerase de tal xeito que se minimice o seu impacto visual. 

d) O deseño das luminarias para a iluminación pública adaptarase ás características de cada lugar, evitando 
modelos propios de vías urbanas e de estradas. 

Estes aspectos incorpóranse como determinacións da normativa da MP tomando como referencia os criterios 
establecidos na “Guía de Boas Prácticas nos Núcleos Rurais”.  

RU.03 (N) Outros elementos dos núcleos rurais tradicionais, como o mobiliario urbano, as marquesiñas do 
transporte colectivo, ou as sinais e carteis de información, localizaranse de xeito que se minimice o impacto sobre 
os elementos caracterizadores da paisaxe rural e o seu deseño responderá ás características propias de cada 
lugar. 

Os carteis identificadores de establecementos situaranse preferentemente no plano das fachadas, de forma 
discreta, e deseñaranse de forma respectuosa cos elementos compositivos da arquitectura tradicional. No caso de 
empregarse ménsulas ancoradas na fachada, terán o menor voo posible e realizaranse con materiais acordes cos 
da edificación. En xeral deberán evitarse os acabamentos reflectores, as cores rechamantes e os rótulos luminosos. 

Estas medidas corresponden aos criterios de Urbanización e acondicionamento do espazo público que se incluirán 

na normativa da MP. 

 

 

 

 



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. 

59 de 63 

CONCELLO DE FENE 

ALFREDO GARROTE PAZOS  (COL Nº 1440 COAG). 

SARA PRIETO HORTAS (COL Nº 4754 COAG) 

 

DOC. APROBACIÓN INICIAL 

 XULLO 2021 

 
 

7.- TRATAMENTO URBANÍSTICO DOS TERREOS SITUADOS FORA DAS DELIMITACIÓNS DOS 

NÚCLEOS RURAIS INCLUÍDOS NO ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

O artigo 189.3. do RLSG dispón que nos municipios con planeamento xeral aprobado, como no presente 

caso, 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.” 

En base ao anterior, ademais de proceder á delimitación de solo de núcleo rural, haberá que determinar 

a clase e categoría de solo e/ou o réxime de aplicación que lles corresponde aos terreos do ámbito afectado 

que non sen inclúen na delimitación de solo de núcleo rural. Neste senso teríamos dúas casuísticas distintas 

que imos a tratar de forma diversa: 

a)  Os terreos clasificados como solo urbano do núcleo urbano de Magalofes que quedan fora das 

delimitacións dos núcleos rurais de Os Buios e O Redondo. 

b) Os terreos clasificados como SRAU da contorna inmediata das delimitacións dos núcleos rurais de O 

Feal, Lubián e O Piñeiro. 

O primeiro caso corresponde a aqueles terreos que están clasificados no vixente PXOM-2003 como solo 

urbano na categoría de consolidado os que non lles corresponde esa clasificación debido a que non se 

axustan ás condicións dispostas no artigo 17a) da LSG e que tampouco reúnen as condicións que se 

establecen no artigo 23 da LSG para seren considerados como solo de núcleo rural. A proposta neste caso 

consiste en reclasificar estes terreos como solo rústico nas categorías que lles corresponden en función do 

disposto nos artigos 34 e 35 da LSG. Para elo tomarase como referencia as afeccións que constan na 

planimetría do PBA. 

Considerando as afeccións do PBA, os terreos que están na situación mencionada no parágrafo anterior 

quedan clasificados como solo rústico nas categorías que se indican a continuación: 

- Terreos que quedan na zona de protección da estrada provincial DP-3503: Solo rústico de especial protección de 

infraestruturas (SRPIN). 

- Terreos que quedan afectados polas liñas eléctricas de media tensión: Solo rústico de especial protección de 

infraestruturas (SRPIN). 

- Terreos situados na zona de policía dos ríos Magalofes, Ba e dun  afluente do rego dos Carballás : Solo rústico 

de especial protección das augas (SRPAU), denominado no PXOM-2003 como solo rústico de especial protección 

de ribeira (S.R.E.P.R.). 

- Resto dos terreos que quedan clasificados como solo rústico: Solo rústico de protección ordinaria (SRPO).  

Os terreos clasificados como SRAU no PXOM-2003, situados o redor dos núcleos de Os Buios (zona de 

Os Cadavás), O  Feal, Lubián e O Piñeiro, que quedan fora dos perímetros das delimitacións de solo de 

núcleo rural, manterán dita clasificación e aplicaráselles o réxime do solo rústico da LSG tal e como se 

establece na DT primeira 2b) da LSG.  

Nos planos de ordenación PO03 pódese apreciar a clasificación do solo dos terreos tras a MP. 
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8.- INTEGRACIÓN DAS MEDIDAS DO IAE NA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

No apartado 4 dos antecedentes explicouse o desenvolvemento do procedemento de avaliación 

estratéxica simplificado o que foi sometida a presente modificación puntual. Este procedemento rematou coa 

Resolución da Directora Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático de 31 de marzo de 2020 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 en tanto, no apartado referente 

ao  período de consultas establécese que “Todas as cuestións formuladas deberán ser consideradas polo 

promotor na elaboración e tramitación do planeamento, e para elo achéganse os textos íntegros recibidos.”. 

Os informes recibidos foron os da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo (DXOTU), 

Instituto de Estudos do territorio (IET) e Dirección Xeral de Patrimonio Cutural (DXPC). A continuación 

achégase un cadro resume no que se relacionan as medidas indicadas e como se integran na presente 

modificación puntual: 

INFORME OBSERVACIÓNS INTEGRACIÓN NA M.P. 

DXOTU 

Deben xustificarse os graos de consolidación 

resultantes en cada núcleo. No caso de empregarse 

o método gráfico deberán especificarse graficamente 

o número de parcelas edificadas e o número de 

parcelas edificables. 

Achéganse uns planos denominados “Cálculo do grao de 

consolidación” nos que se grafían: vivendas existentes tanto 

en SNRT como en SNRC, e posibles novas vivendas con 

cadansúa parcela edificable tanto en SNRT como en SNRC. 

Na lenda reflíctense os datos resultantes do citado 

anteriormente e do grao de consolidación. Tamén se entrega 

na carpeta “02.FONTE_DATOS” o arquivo shape 

denominado “15035_DNR_202107_AI_10METGRA” que 

recolle a delimitación das parcelas edificables en cada un dos 

núcleos rurais. 

Non se xustifica a determinación dunha superficie 

mínima de 2000 m², o que aparece no núcleo de O 

Feal. 

Non entendemos esta observación. Nas táboas da memoria 

e na ficha de cálculo da consolidación, as superficies mínimas 

consideradas para este núcleo son de 1000 m² no SRNT e de 

1500 m² no SRC. Estas superficies establécense en función 

do tamaño medio da parcela catastral e do establecido no 

PXOM-85 para este núcleo.  

Na parte oeste do núcleo de Lubián semella 

producirse unha delimitación forzada que engloba 

dentro parcelas alleas ao mesmo 

A este respecto compre sinalar que eliminouse da 

delimitación do núcleo de Lubián a extensión por terreos 

agrarios vacantes da zona noroeste limitándose a recoller 

estritamente as dúas vivendas existentes nesa zona.  

Adaptación ao POL:                                                 

- En Lubián resulta preferible non dirixir o crecemento 

do núcleo cara ao corredor ecolóxico que discorre 

polo seu límite oeste.   

-  No de O Piñeiro, sen prexuízo da súa inclusión no 

núcleo, o corredor quedará preservado da ocupación 

pola edificación. 

- No NR de Lubián eliminouse o crecemento do núcleo cara 

o corredor.                                                                                               

- Tal e como se establece no punto 5.1.6.5. da memoria 

xustificativa, os corredores preservaranse  da ocupación pola 

edificación establecendo como único uso compatible, os 

viveiros e invernadoiros (2A3) así como as zonas verdes e 

espazos libres. 

IET 

Co obxecto de conservar a morfoloxía tradicional do 

núcleo, deberíanse excluír da delimitación do núcleo 

de Lubián as parcelas localizadas no extremo 

noroeste, evitando así as formas forzadas que se 

derivan da inclusión de edificacións que non gardan 

unha relación funcional co núcleo e preservando as 

bolsas de solo agrario, de acordo coas directrices de 

paisaxe DX.09.b e DX.09.c. 

Eliminouse da delimitación do núcleo de Lubián a extensión 

por terreos agrarios vacantes da zona noroeste limitándose a 

recoller estritamente as dúas vivendas existentes nesa zona. 



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. 

61 de 63 

CONCELLO DE FENE 

ALFREDO GARROTE PAZOS  (COL Nº 1440 COAG). 

SARA PRIETO HORTAS (COL Nº 4754 COAG) 

 

DOC. APROBACIÓN INICIAL 

 XULLO 2021 

 
 

INFORME OBSERVACIÓNS INTEGRACIÓN NA M.P. 

Tal como esixe a directriz de paisaxe DX.09.e, na 

normativa reguladora das condicións de edificación 

deberán coidarse á posición, inserción topográfica, 

tipoloxía, tamaño e proporcións das edificacións. 

Inclúense na normativa da MP os “Criterios de ordenación e 

intervencións no medio rural” da “Guía de Boas Prácticas nos 

Núcleos Rurais” que correspondan no presente caso 

referentes a: Implantación da edificación no terreo; 

Formalización e composición da edificación e Urbanización e 

acondicionamento do espazo público. 

Así mesmo, tal e como se sinala no documento 

ambiental, na normativa terase en conta a Guía de 

cor e materiais e a Guía de boas prácticas para 

intervención en núcleos rurais.. 

Incluiranse na normativa como determinacións o emprego 

das combinacións de cores e materiais que constan no 

TOMO X da “Guía de Cores e Materiais de Galicia” 

correspondente aos núcleos rurais do Golfo Ártabro para as 

morfotipoloxías que se localizan nos núcleos rurais 

delimitados, así como as recomendacións xerais para 

selección de materiais e tipos de acabados. 

DXPC 

En cumprimento da determinación 9.3 das DOT, 

deberase realizar unha PROSPECCIÓN da 

totalidade do ámbito da MP, na que se terán en conta 

as puntualizacións anteriores, ao obxecto de 

identificar os bens posuidores de valores que os fan 

merecedores da súa catalogación, para a súa 

incorporación ao Catálogo do instrumento. 

Tal e como consta no punto 6.2. da memoria informativa; 

realizouse unha prospección en maio de 2021 que substitúe 

á realizada para o PXOM en tramitación. O resultado desta 

prospección inclúese na memoria do Catálogo da MP. En 

base a ela engádense ao Catálogo vixente elementos 

etnolóxicos, sobre todo hórreos.  

Proponse a eliminación do Catálogo do lavadoiro. 

Xustificarase e achegaranse datos que o avalen. 

No Catálogo da MP inclúense fichas dos elementos para os 

que se propón a súa descatalogación indicando a 

xustificación. No caso do Lavadoiro de Lubián indícase que 

se trata dunha construción executada con materiais non 

tradicionais e que non posúen valor patrimonial. 

O CONTIDO do CATÁLOGO axustarase á normativa 

vixente 

Elabóranse fichas de todos os elementos a incorporar ao 

Catálogo que se axustan á normativa vixente en materia de 

Patrimonio Cultural. 

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. 

A súa delimitación basearase na realidade existente, 

seguindo as pegadas físicas existentes no territorio 

próximo (límites de parcelas, camiños, muros, 

cómaros,...), evitando en todo caso liñas xeométricas 

abstractas. 

- Os contornos de protección inclúense con precisión tanto 

nos planos de ordenación como nas fichas do Catálogo. 

- A delimitación axústase ás pegadas físicas existentes, tales 

como límites de parcelas, cerramentos, viario,... 

- No caso de elementos próximos entre si , establécense 

contornos de protección conxuntos. 

No caso de modificar as aliñacións existentes nos 

núcleos rurais tradicionais, deberanse representar 

nos planos de ordenación co fin de avaliar o impacto 

que puidesen producir sobre a estrutura tradicional. 

Cómpre recomendar para o ámbito dos núcleos 

rurais tradicionais, o mantemento das aliñacións 

tradicionais existentes, así como dos elementos que 

configuran as ditas aliñacións (edificacións 

tradicionais, muros e valos tradicionais ou outros 

elementos de interese etnolóxico como hórreos, 

muíños, canles, fontes, cómaros, noiros, arboredo 

autóctono, especialmente ás ringleiras de árbores 

que dean a camiños ou que separen fincas, etc...). En 

- As aliñacións dos núcleos rurais represéntanse con 

precisión nos planos de ordenación. 

- No caso dos núcleos tradicionais mantéñense as aliñacións 

existentes consolidadas polos elementos tradicionais que 

configuran ditas aliñacións, mesmo nas estradas provinciais. 

- Ningún ben do patrimonio cultural queda suxeito ao réxime 

de fóra de ordenación. 
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INFORME OBSERVACIÓNS INTEGRACIÓN NA M.P. 

calquera caso, ningún ben do patrimonio cultural 

quedará suxeito ao réxime de fóra de ordenación. 

Engadirase un apartado específico coa Normativa 

relativa ao patrimonio cultural.......                 Poderase 

achegar o contido, ou ben facer referencia ao 

articulado da lei. 

- Atendendo ao criterio de sinxeleza e lexibilidade optouse, 

tanto na normativa como nas fichas por facer referencia ao 

articulado da LPCG. 

Elaborarase unha Ordenanza específica orientada á 

conservación do tecido tradicional no que se 

detectan. 

A dita ordenanza incluirá para os rueiros, tal e como 

o propio Borrador enuncia, “unha ordenanza 

específica que incida no mantemento da estrutura 

tradicional e dos elementos que a configuran (muros, 

valados, cortiñas, eiras,...) e das vivendas 

tradicionais”. 

- En base á prospección realizada e unha vez constatada a 

existencia dunha estrutura tradicional distinta da do resto dos 

terreos que conforman os núcleos rurais tradicionais, 

optamos pola elaboración dunha ordenanza común para todo 

o SNRT. O tratamento destes núcleos baséase no 

mantemento da trama tradicional e dos elementos que a 

configuran. A normativa incide na protección, mantemento, 

conservación e recuperación destes valores  

 

A Coruña xullo de 2021 

 

 

Asdo. o equipo redactor 
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