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RESUMO EXECUTIVO
1.- XUSTIFICACIÓN E CONTIDO DO RESUMO EXECUTIVO
O artigo 60.6 da LSG establece a necesidade de incorporar entre a documentación do plan xeral de
ordenación municipal que se someta a información pública un resumo executivo.
Artigo 60. Procedemento para a aprobación do plan xeral de ordenación municipal
(…)
6. O concello, logo do informe dos servizos técnicos e xurídicos municipais sobre a conformidade do plan coa
lexislación vixente, procederá á súa aprobación inicial e someterá o documento a información pública durante un
prazo de dous meses, mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior
difusión na provincia.
A documentación sometida a información pública abarcará todos os documentos integrantes do expediente
tramitado, incluidos un resumo executivo, o estudo ambiental estratéxico e un resumo non técnico do estudo
ambiental estratéxico.

O contido do resumo executivo ven establecido no artigo 144.6 do RLSG
O resumo executivo conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:
a) Os ámbitos en que a nova ordenación altere a vixente, cun plano da súa situación e indicación do alcance da
dita alteración.
b) De ser o caso, os ámbitos en que se suspenda o outorgamento de licenzas e a tramitación doutros
procedementos, indicando a duración da suspensión.

En base ao anterior e tendo en conta que as modificacións dos instrumentos de planeamento
urbanístico, neste caso o PXOM, suxeitaranse ás mesmas disposicións enunciadas para a súa tramitación
e aprobación, formúlase o presente resumo executivo da Modificación Puntual do PXOM do Concello de
Fene “Delimitación dos núcleos rurais de Os Buios, O Redondo, O Feal, Lubián e Piñeiro”.
2.- OBXECTIVO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
O concello de Fene dispón de un plan xeral de ordenación municipal que foi aprobado definitivamente o 23
de xaneiro de 2003 (PXOM-2003) nese planeamento os terreos que están incluídos nos núcleos rurais de
Os Buios e O Redondo están clasificados como solo urbano mentres que os de O Feal, Lubián e Piñeiro, o
igual que a meirande parte dos restantes asentamentos rurais do termo municipal, están clasificados como
solo rústico apto para urbanizar.
A estes efectos compre sinalar que o PXOM-2003 redactouse o abeiro da Lei 1/1997, do solo de Galicia
que xa contemplaba a clasificación de solo de núcleo rural, correspondente aos “terreos que se inclúen no
ámbito dos núcleos rurais delimitados polo planeamento” (vid. artº. 66), e se establece o concepto de
núcleo rural no artº 75.1 do que parte en gran medida o concepto recollido na vixente LSG:
“1. Terán o carácter de núcleos rurais as áreas do territorio que, por existir agrupacións de vivendas e xurdir
relacións propias da vida comunitaria, constitúan un asentamento de poboación singularizado por un topónimo,
diferenciado nos censos e padrónsoficiais 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.
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De feito o PXOM-2003 delimita como núcleos rurais unicamente sete asentamentos; Belelle Norte, Belelle
Sur, Brea, Ribeira, Ameneiro, San Marcos e Fontenova. Esta formulación débese a que neste plan xeral
resérvase esta clasificación para os núcleos de poboación que manteñen unha estrutura rural inalterada, e
en especial, a vinculación coas actividades do sector primario de carácter agrícola e gandeiro. De feito a
totalidade destes núcleos atópanse no estremo leste do concello na zona mais montañosa lindeira cos
municipios de Neda, A Capela e Cabanas e afastada dos enclaves urbanos de Fene, Perlío e San Valentín
situados na ría de Ferrol.

Situación dos núcleos rurais de Fene - PBA

Por outra banda o PXOM-2003 establece un paralelismo deste núcleos rurais coa figura dos “rueiros”
herdada do PXOU-1985, que incluso, incorpóranse no Catálogo. Non obstante, este tratamento tan
restritivo, non responde ao concepto actual (e pensamos que tampouco da época) do núcleo rural, que
como xa dixemos con anterioridade debería ter sido aplicado a outros asentamentos de poboación
municipais que foron incluídos nas clases de solo urbano e, sobre todo, na de solo rústico apto para
urbanizar (SRAU). A clasificación da meirande parte dos terreos dos núcleos rurais como SRAU dificulta
enormemente o seu desenvolvemento o non poder outorgarse licenzas de obra para novas edificacións e
mesmo para implantar servizos urbanos, por entenderse, que se está procedendo a realizar obras de
urbanización en solo rústico.
Cinguíndonos ao caso que nos ocupa, temos dúas casuísticas distintas, unha referente aos núcleos de Os
Buios e O Redondo que figuran clasificados como solo urbano consolidado no PXOM-2003 e outro para
os de O Feal, Lubián e O Piñeiro incluídos na clasificación de SRAU.
- OS BUIOS-O REDONDO: Trátase de dous núcleos que están situados na parroquia de San Xurxo de
Magalofes que deben o seu orixe a nunha serie de pequenos asentamentos agrícolas; A Xunqueira, Os
Buios , O Basante, A Torre e O Pedrón, que actualmente están enlazados entre si mediante unha trama
de novas edificacións que foron construídas ao longo da estrada provincial DP-3503. Esta trama
continua está interrompida polo curso fluvial do río Magalofes, feito que impulsa a decisión de delimitar
dous núcleos. A clasificación destes terres como solo urbano consolidado do PXOM-2003 non se
corresponde co establecido na LSG xa que non se dispón do servizo de abastecemento de auga e
tampouco se pode dotar deste servizo aos terreos mediante obras ordinarias, xa que se trata dun
problema de moi difícil solución que afecta a toda a zona alta do municipio que require dunha inversión
moi elevada que o concello non pode acometer.
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Ademais estes terreos compren có disposto nos artigos 23.1. da LSG e 33.1.do RLSG para seren
considerados como solo de núcleo rural xa que constitúen asentamentos de poboación singularizados
formados por entidades de poboación que constan nos censos e padróns oficiais, que contan cun
número importante de edificacións e cun grao de consolidación suficiente cunha tipoloxía tradicional da
súa armazón e das edificacións existentes.

Núcleo rural de Os Buios na actualidade

Fotografía aérea do voo americano, en cor marrón as edificacións tradicionais

- O FEAL, LUBIÁN E O REDONDO.
Trátase de núcleos rurais bastante compactos, de características diversas. O núcleo de O Feal na
parroquia de Magalofes amosa caserío claro rodeado dun mosaico de pasteiros e zonas de arboredo
que se desenvolve o longo de vías rurais. Lubián que está situado nunha zona alta da parroquia de
Santa Mariña de Sillobre estrutúrase en forma de dobre anel rodeado dunha primeira coroa de
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pasteiros e doutra mais afastada de monte. Por último O Piñeiro situado na zona baixa do municipio na
parroquia de Maniños é o típico asentamento que se desenvolve de forma lineal ao longo dunha vía,
actualmente estrada provincial DP-3501, de armazón menos rural que os anteriores do que falan algúns
exemplos de arquitectura indiana como son as dúas vivendas que se incorporan no pre-catálogo deste
expediente.
Neste caso a clasificación dos terreos que se establece no PXOM-2003 como SRAU carece todo
sentido debido a que non se trata en absoluto de terreos que deban ser obxecto de desenvolvemento
urbanístico. Polo contrario trátase de asentamentos existentes de carácter rural que deben ser
preservados dese tipo de desenvolvementos sistemáticos e nos que se trata de manter o armazón
existente e completar a trama edificatoria existente dun xeito racional.
Por todo o anterior e polo indubidable cumprimento das características que se establecen nos artigos
23.1. da LSG e 33.1. do RLSG deben ser considerados como núcleos rurais.
A continuación acompáñanse instantáneas destes tres núcleos na actualidade e na fotografía aérea do
voo americano de 1956.

Núcleo rural de O Feal

Núcleo rural de Lubián
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Núcleo rural de Piñeiro

3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DA MP.
O ámbito de aplicación da presente modificación puntual está constituído polos terreos dos asentamentos
de Os Buios, O Redondo, O Feal, Lubián e Piñeiro. Tal e como se menciona no apartado anterior,
referímonos ao solo urbano de Magalofes que abrangue os asentamentos de A Xunqueira, Os Buios, O
Basante, A Torre e O Pedrón; e ao solo rústico apto para urbanizar que abrangue aos asentamentos de O
Feal, Lubián e Piñeiro.
4.- ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE OUTORGAMENTO DE LICENZAS.
O ámbito afectado pola modificación puntual coincide co indicado no apartado precedente, agás no caso
do solo urbano consolidado de Magalofes que está incluído na súa totalidade, polo tanto, a área afectada
pola suspensión do procedemento de outorgamento de licenzas coincidirá co seguinte ámbito:
- Solo urbano consolidado de Magalofes, tanto o solo que se clasifica como solo de núcleo rural como o que se
clasifica como solo rústico na presente MP.
- Solo rústico apto para urbanizar do asentamentos de O Feal, Lubián e Piñeiro.

De acordo co establecido nos artigos 47.2 da LSG e 86.2 do RLSG esta suspensión terá unha duración
máxima de dous anos, contados desde a aprobación inicial e, en calquera caso, extinguirase coa
aprobación definitiva da modificación puntual.
A suspensión afectará ás licenzas de parcelación, edificación e demolición, de acordo co disposto no artigo
86.3 do RLSG esta suspensión non afectará a:
a) As obras de mantemento, conservación e reforma, salvo no caso de obras de rehabilitación integral que sexan
equiparables á reconstrución total do edificio non xustificadas por razóns de urxencia ou que supoñan un aumento
do volume edificado.
b) Ás licenzas de primeira ocupación.
c) Aos proxectos que cumpran simultaneamente o instrumento de planeamento en vigor e a revisión ou
modificación deste, sempre que esta fose aprobada inicialmente.
d) Aos actos suxeitos ao trámite de comunicación previa, sempre e cando se trate de obras ou actos para a
implantación de usos ou actividades autorizados polo novo planeamento.
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