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I  MEMORIA XUSTIFICATIVA E INFORMATIVA 

 

 

01  EQUIPO REDACTOR 

 

O presente documento de planeamento urbanístico redáctase polo Servizo de 

Asistencia Técnica a Municipios (SATM) da Deputación de A Coruña, en colaboración 

con outros facultativos, a solicitude do Concello de Vimianzo. 

 

Integran o equipo multidisciplinar os seguintes profesionais: 

 

- Xosé Francisco Freire Corzo, arquitecto xefe do SATM. 

- Pedro González Pérez, arquitecto técnico e xefe de sección do SATM 

- Teresa Fernández Lorenzo, arquitecta do SATM 

- Daniel Beiras García-Sabell, arquitecto do SATM 

- Carmen Ruíz Alarcón, arquitecta do SATM 

- Francisco Seco Franco, arquitecto técnico do SATM 

- Isabel Pena Barca, enxeñeira técnica industrial do SATM 

- Ángel Concheiro Coello, arqueólogo 

- Rubén de la Fuente Seoane, arqueólogo 

- Arancha Aguete de Pazos, historiadora da arte 

- Daniel Cameselle Caride, delineante do SATM 

 

Este documento ten carácter de refundido ao incorporar os contidos determinados pola 

resolución de aprobación definitiva ditada pola Dirección Xeral de Ordenación do 

Territorio e Urbanismo o día 21.01.2021 e os art. 62 LSG 2/2016 e art. 147 do 

RSG/2016. 

 

02 MOTIVACIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL  

 

 02.01 Necesidade ou conveniencia da delimitación dos núcleos 
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A delimitación actual dos núcleos rurais de Vimianzo provoca, en algúns deles, 

problemas de indefinición, situacións legais confusas que deveñen dun tratamento 

diferente na ordenación de situacións morfoloxicamente similares así como polas 

incoherencias detectadas, polos técnicos deste Servizo, entre os trazados das 

clasificacións do solo e a estrutura parcelaria ou as pegadas físicas existentes. 

 

A cartografía municipal das NSV/1994 realizada a comezos dos anos 90 por medios 

analóxicos, ten actualmente escasa vixencia e pouca calidade para representar o 

territorio rural realmente existente, maiormente nos núcleos máis desenvolvidos e que 

lideran o asentamento da poboación rural. Non recolle a realidade actual dos camiños 

municipais, con frecuentes erros na concreción do espazo público. Tampouco recolle a 

realidade construída actual, logo de 23 anos desde a aprobación definitiva das 

NSV/1994 

 

Dado o anterior, o soporte gráfico do planeamento de Vimianzo provoca unha 

importante inseguridade xurídica, e ademais non está adaptado aos cambios legais e 

criterios de delimitación producidos ao abeiro da LOUG 9/2002 e da LSG 2/2016, un 

novo ámbito legal no que as delimitacións se determinan en base á morfoloxía do 

parcelario e as pegadas físicas do territorio, e se xustifican en base a criterios 

obxectivos e uniformes. 

 

Estas diverxencias entre a cartografía e a realidade física actual, xunto coas 

anteriormente expostas, motivan suficientemente o impulso dunha modificación do 

planeamento xeral do municipio encamiñada á redelimitación de todos ou parte dos 

núcleos rurais de Vimianzo. 

 

 02.02 Ámbito da modificación puntual 
 

Analizado o territorio municipal das parroquias de Vimianzo, percíbese como unha 

unidade territorial e paisaxística o val agrario no que se insiren os núcleos cabeceira 

das parroquias de Bamiro, Tines e Treos. 

 

Este val está formado polo río Torrente, cos seus afluentes (regos dos Mourellos, río 
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de Serramo e Xora, rego de Treos, rego de Cornechiños) e o rego de Bamiro, 

formando un sistema fluvial conxunto que desemboca no río Grande de Baio. 

 

A veiga en cuestión, pechada no seu perímetro por áreas de monte forestal, ten unhas 

dimensións aproximadas de 4 km en dirección norte a sur, e 1,5 Km en dirección leste 

a oeste, e nela se localizan os núcleos de cabeceira das parroquias de Bamiro, Tines 

e Treos, que articulan todo o sistema de núcleos rurais do ámbito, arredor do eixo 

norte a sur da estrada municipal de Baio a Baíñas.  

 

Esta unidade territorial pódese enxergar na imaxe que se acompaña na que se 

sinalaron as áreas urbanas de Vimianzo e Baio, e os núcleos rurais de Bamiro, Tines e 

Treos (de norte a sur) 

 
 

 
Ortofoto PNOA coas áreas urbanas de Vimianzo e Baio (en amarelo) 

e os núcleos de Bamiro, Tines e Treos (en vermello). 
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Os 3 núcleos citados integran pola súa dimensión, estrutura e potencia urbana, áreas 

concentradas e áreas dispersas, e teñen unhas características morfolóxicas ben 

diferenciadas dos demais núcleos da unidade territorial en estudo. Os outros núcleos 

teñen unha menor dimensión, unha forma máis compacta, unha maior permanencia da 

estrutura tradicional e unha máis clara inserción na paisaxe agraria. 

 

Debido ao anterior, resulta axeitado considerar como ámbito da suposta modificación 

puntual o territorio dos 3 núcleos cabaceira das parroquias de Bamiro, Tines e Treos, 

que forman parte dun ámbito territorial homoxéneo sobre o que se poden adoptar 

criterios de ordenación tamén homoxéneos, e coa vontade de redactar un documento 

que poida servir de modelo e referencia ao concello para acometer a delimitación dos 

demais núcleos do termo municipal. Estas tres cabeceiras están recoñecidas en cada 

caso polo correspondente plano de ordenación das NSV/1994 e integran os seguintes 

asentamentos: 

 

- plano nº 22  das NSV/1994: Bamiro, integra os núcleos de O Campo de Bamiro , 

Bamiro , O Ceán; e os lugares de Tras do Ceán, Raposeiras e Devesa 

- plano nº 48  das NSV/1994: Tines, integra os núcleos de Tines  e Romarís, e o lugar 

de A Costa, dentro do núcleo de Tines. 

- plano nº 51/52  das NSV/1994: Treos, integra os núcleos de Treos , O Refoxo e 

Quintáns . 

Referenciamos, a continuación, os planos de ordenación dos núcleos indicados: 

  
Plano nº22 de ordenación coa delimitación dos 
núcleos de Campo, Bamiro e Ceán das 
NSV/1994 

Ortofoto PNOA dos núcleos de Campo, Bamiro, e O 
Ceán. 
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Plano nº48 de ordenación coa delimitación dos 
núcleos de Tines e Romarís das NSV/1994 

Ortofoto PNOA dos núcleos de Tines e Romarís. 

  

  
Plano nº51/52 de ordenación coa delimitación 
dos núcleos de Quintáns, Treos e Refoxo das 
NSV/1994 

Ortofoto PNOA dos núcleos de Quintáns, Treos e 
Refoxo. 

 

 

Por todo o expresado presente modificación puntual nº 6 delimita o solo de núcleo 

rural de 8 núcleos  xa recoñecidos no planeamento (O Campo de Bamiro, Bamiro, O 

Ceán, Tines, Romarís, Treos, O Refoxo e Quintáns ) e que compoñen os 

asentamentos de cabeceira das 3 parroquias  de Bamiro (San Mamede), Tines  

(Santa Baia) e Treos (San Miguel). 

 

Así,  o ámbito da MP é coincidente co territorio do núcleos delimitados nos planos 22, 

48 e 51/52 de ordenación do núcleos rurais das vixentes NSV/1994. 
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03 ALCANCE DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

 

A presente modificación afecta aos seguintes documentos: 

 

- os planos de ordenación dos núcleos rurais nº 22, nº 48 e nº 51/52 (escala 1/5.000) 

- os planos de ordenación do T.M. nº 68.13 e 68.23 (escala 1/5.000) 

- o tomo II das normas urbanísticas, coa incorporación de novas ordenanzas 

- o inventario do catálogo municipal coa incorporación de novas fichas 

 

 

04 TRAMITACIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

 

En xeral, as modificacións puntuais seguen o procedemento que se estabelece na 

LSG/2016 para tramitación e aprobación de planeamento xeral1. Non obstante, neste 

caso trátase dunha modificación que ten por obxecto a delimitación do solo de núcleo 

rural de acordo cos criterios do artigo 23 da lei, polo que se debe tramitar seguindo o 

procedemento descrito no artigo 78 da LSG/20162; o que simplifica a súa formulación 

respecto ás modificacións que afecten á estrutura territorial, aínda que se incorpore 

notificación individual a todos os titulares catastrais dos terreos afectados. 

 

Por tratarse de modificación menor do planeamento xeral3, segundo o artigo 46.2.a 

corresponde realizar unha avaliación ambiental estratéxica simplificada. 

 

 

05 INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 

 

                                                                        

1 Artigo 83.5 da LSG/2016 
2 Artigo 189.3 do RSG/2016 
3 Artigo 46.2.a da LSG/2016 
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 05.01 Identificación dos núcleos 
 

No nomenclátor da Xunta de Galicia aparecen identificados, dentro do territorio 

obxecto de estudo, os seguintes lugares: 

 

Parroquia: Lugar: 

Bamiro (San Mamede) Bamiro 

 Campo, O 

 Ceán, O 

 Devesa, A 

Tines (Santa Baia) Romarís 

 Tines 

Treos (San Miguel) Quintáns 

 Refoxo, O 

 Treos 

 

 
Considerando o nomenclátor da Xunta de Galicia,  os datos dos padróns municipais e 

as referencias do catastro, recoñécense as seguintes entidades: 

 

- Bamiro - O Campo - O Ceán - As Raposeiras (integra As Raposeiras e A Devesa) 

- Tines (integra Tines e A Costa) - Romarís 

- Treos - O Refoxo - Quintáns 

 

Estas 9 entidades de tipo tradicional agrupáronse  a través dos seus crecementos 

históricos ou recentes, e do seu territorio rural inmediato; estruturando e conformando 

os 3 asentamentos que son cabeceira das parroquias de Bamiro (San Mamede), Tines 

(Santa Baia) e Treos (San Miguel) e que lideran por tanto o sistema de asentamentos 

de núcleos rurais no territorio estudado. 

 
 
 05.02 Evolución demográfica recente 
 

Estes núcleos rurais  teñen un similar comportamento na súa dinámica demográfica e 

na evolución das súas actividades tradicionais e inserción de novas actividades 
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económicas, sendo os que mellor soportan a crise demográfica os de Treos, Quintáns 

e Bamiro; e os que teñen unha dinámica máis regresiva son os núcleos de O Campo e 

Tines. 

 

En canto ao conxunto das parroquia, a de Bamiro é a que ten un comportamento 

demográfico máis positivo cun decrecemento practicamente inexistente do -0,4% entre 

os anos 2000-2005, mentres as de Tines e Treos sofren unha importante caída 

demográfica que se aproxima ao 10% no mesmo recente período. 

 

O comportamento demográfico do sistema de núcleos dentro das súas parroquias 

reflíctese nos seguintes datos do padrón municipal de habitantes comparando dúas 

anualidades separadas un lustro (2000-2005) 

 

ENTIDADE 2000 
(habitantes) 

2005 
(habitantes) 

CRECEMENTO 
(habitantes) 

CRECEMENTO 
(porcentaxe) 

Parroquia de 
Bamiro 444 442 -2 -0,45% 

O Campo 43 36 -7 -16,28% 
Bamiro 65 62 -3 -4,62% 
O Ceán 85 79 -6 -7,06% 
Parroquia de 
Tines 232 209 -23 -9,91% 

Tines 216 194 -22 -10,19% 
Parroquia de 
Treos 490 453 -37 -7,55% 

Quintáns 136 130 -6 -4,41% 
Treos 38 37 -1 -2,63% 
 

As tres parroquias marcan historicamente unha evolución demográfica regresiva, se 

ben no caso de Bamiro este dato está distorsionado pola dinámica da área urbana de 

A Piroga (Baio) incluída no territorio da parroquia.  

 

 

As cifras do último padrón municipal existente (2016) mostran aínda un maior 

decrecemento en base á situación conxuntural de crise económica que condicionou a 

evolución económica e social da última década. 

 

ENTIDADE 2005 2016 CRECEMENTO CRECEMENTO 



 
 SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS  

 

www.dacoruna.gal | SATM | urbVMZ17mpxSNRapd  
 

 11  

 

(habitantes) (habitantes) (habitantes) (porcentaxe) 
Parroquia de 
Bamiro 442 427 -15 -3,39% 

O Campo 36 26 -10 -27,78% 
Bamiro 62 50 -12 -19,35% 
O Ceán 79 57 -22 -27,85% 
Parroquia de 
Tines 209 185 -24 -11,48% 

Tines 194 174 -20 -10,31% 
Parroquia de 
Treos 453 367 -86 -18,98% 

Quintáns 130 114 -16 -12,31% 
Treos 37 40 3 8,11% 
 

Obsérvase que polo demais, as cabeceiras parroquiais están en situación de liderar o 

crecemento do medio rural, en especial no caso de Treos-Quintáns que resulta a 

cabeceira con maior potencialidade, das tres estudadas. 

 
 05.03 Clasificación e cualificación urbanística 
 

O solo delimitado, segundo as NSV/1994, dentro destes núcleos ten ámbitos 

cualificados con dúas ordenanzas: 

 

- Áreas consolidadas (NUN, segundo os planos): son ámbitos que teñen unha 

importante consolidación edificatoria, que segundo a análise realizada para este 

informe superan na maioría dos casos o 50%, e engloban a maior parte das 

edificacións tradicionais e as áreas que conservan estrutura tradicional, con parcelas e 

camiños anteriores ás operacións de concentración parcelaria. 

 

- Áreas semiconsolidadas (NT, segundo os planos): son ámbitos que teñen unha 

menor consolidación edificatoria, que segundo a análise realizada para este informe 

achéganse ao 25%, desenvólvense arredor da estrada municipal e novas vías produto 

da concentración parcelaria, e están definidas por un parcelario maior, importantes 

baleiros edificatorios e insercións da paisaxe agraria e forestal. 

 

 
 05.04 Compatibilidade coas DOT 
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Conforme o sistema de asentamentos das directrices de ordenación do territorio 

trátase de núcleos principais de parroquias rurais, polo que son de aplicación as 

determinacións do apartado 2.4 da DOT ( Determinacións para os núcleos principais 

dos restantes concellos e parroquias rurais). Considerouse a seguinte análise de 

compatibilidade coas DOT: 

 

Determinacións excluíntes: 

2.4.1. ...aqueloutros que comparados 

desempeñan unha maior centralidade 

socioeconómica na súa contorna. 

É o caso destes núcleos que conforman 

as 3 cabeceiras parroquiais, e aglutinan 

dotacións, servizos de escala parroquial, 

e negocios de hostalaría. 

2.4.2. Procurarase que se concentren nos 

núcleos principais as dotacións básicas... 

Á hora de escoller o ámbito desta 

modificación e definir os criterios de 

ordenación tívose en conta a necesidade 

de concentrar as dotacións das 

parroquias nos núcleos principais para 

unha mellor estruturación do seu 

territorio. 

Determinacións orientativas: 

2.4.3. O planeamento municipal ... 

localizar as súas actuacións de dotación 

ou desenvolvemento nos núcleos 

principais... 

Aproveitase a condición de centralidade 

destes núcleos na estrutura parroquial 

reforzando as súas dotacións e 

priorizando o seu crecemento para que 

lideren o sistema de asentamentos. 

2.4.4. Facilitarase a accesibilidade local 

desde os núcleos rurais dependentes, 

mediante a mellora das redes viarias de 

proximidade e impulsando estratexias de 

transporte público de baixa intensidade. 

Mellórase a rede viaria de proximidade 

cos aliñamentos previstos na ordenación 

dentro dos ámbitos delimitados de SNR. 

A planificación do transporte público 

supera a escala deste documento. 

 

Vistos estes criterios, considérase que a ordenación prevista resulta compatible coas 

directrices de ordenación do territorio. 
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 05.05 Afeccións sectoriais 
 

As afeccións sectoriais no territorio obxecto de estudo limítanse a elementos puntuais 

como trazados existentes de redes eléctricas de MT/AT, e os elementos patrimoniais 

existentes que xa figuraban inventariados nas NSV/1994 ou aqueles que se recoñecen 

e catalogan no proceso de redacción deste documento de planeamento e que se listan 

no propio catálogo. 

 

Non hai afeccións de estradas nin de proxectos sectoriais aprobados no ámbito 

territorial da MP. 

 

 05.06 Condicións hidrográficas, naturais e da paisaxe. 
 

Xeografía física, topografía e hidrografía: 

 

O ámbito xeográfico da modificación puntual é a do territorio dos núcleos de poboación 

cabeceira das tres parroquias de de Bamiro, Tines e Treos que articulan todo o 

sistema de núcleos rurais do ámbito, arredor do eixo norte a sur da estrada municipal 

de Baio a Baíñas.  

 

Estes núcleos, están asentados en situación de media ladeira, dominando unha veiga 

agraria pechada no seu perímetro por áreas de monte forestal. A veiga, ten unhas 

dimensións aproximadas de 4 km en dirección norte a sur, e 1,5 Km en dirección leste 

a oeste, e unha importante presenza fluvial, cun sistema hidrográfico formado polo río 

Torrente, cos seus afluentes (regos dos Mourellos, río de Serramo e Xora, rego de 

Treos, rego de Cornechiños) e o rego de Bamiro, formando un sistema fluvial conxunto 

que desemboca no río Grande de Baio. 

 

Os núcleos do ámbito analizado sitúanse nas partes altas do val: O Campo (170 m), 

Bamiro (175 m), O Ceán (190 m), Romarís (215), Tines (A Costa 225 m - contorno da 

igrexa 200 m), Treos (220 m), O Refoxo (245 m), Quintáns (230-250 m). E atópanse 

rodeados por zonas de monte forestal algo máis altas, coma se pode observar no 
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contorno dos seguintes núcleos: O Campo (260 m), O Ceán (240 m), Tines (300 m), 

Treos (330 m) ou Quintáns (280 m) 

 

Usos actuais do solo: 

 

No ámbito predomina o uso agrario, tratándose dunha zona na que xa se realizou a 

concentración parcelaria tempo atrás, e cunha climatoloxía caracterizada por cambios 

suaves de temperatura e choivas abundantes, propicia para un bo aproveitamento da 

terra. 

 

Exprésanse a continuación graficamente os usos existentes: 

 

 
Plano de usos do solo dos núcleos de Bamiro 

 
 

 
Lenda de usos 
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Plano de usos do solo dos núcleos de Tines 

 

 
Plano de usos do solo dos núcleos de Treos 
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 05.07 Características morfolóxicas dos núcleos e tipoloxías construtivas 
 

Como se explicou anteriormente, trátase de núcleos de morfoloxía polinuclear 

bastante compacta, que forman as cabeceiras das tres parroquias en estudo. 

 

Abondan as construcións tradicionais e os valados de pedra formados con estruturas 

murarias continuas de cachotería ou descontinuas de chantas de granito, que se 

identifican nos planos. As sebes de pedra continuas son de dúas fábricas, ben 

formadas só con pequenos elementos de cachotería granítica ou alternando 

elementos verticais chantados de maior formato. 

 

  
Peches formados por chantas de granito no lugar de Tines 

 

  

Peches de granito en seco en Bamiro e O Ceán 
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Peches continuos de granito alternando pezas chantadas de grande formato no Ceán 

 

  
Peches formados por cachotería con masa no lugar de Treos 

 

  
Peches formados por cachotería de granito con masa en Treos e Romarís 

 

A tipoloxía construtiva dominante é a da arquitectura tradicional con nave de pedra e 

tellado de estrutura de madeira e cubrición de tella a dúas augas definindo faldróns 

paralelos ás fachadas longas, que son as que dan fronte aos camiños. As fachadas en 

pinche son transversais e en moitos casos medianeiras. 
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Raras veces atópanse cubertas a tres augas para resolver esquinas, e nalgúns casos 

no núcleos do Ceán cubertas a catro augas. Considerando que son solucións 

singulares dentro da arquitectura popular da zona e de transición coas arquitecturas 

máis recentes nas que aparecen puntualmente estes elementos. 

 

Abondan os hórreos, e as palleiras (algunhas delas con patíns ou esqueiros de pedra) 

que teñen interese pola súa configuración arquitectónica tradicional e polo seu bo nivel 

de conservación. 

 

Nalgúns casos (Tines, Bamiro, O Refoxo e Quintáns) valóranse especialmente os 

conxuntos etnográficos existentes, formando rueiros con potencia espacial e poden ser 

exemplificantes para a posta en valor do conxunto dos núcleos tradicionais estudados 

 

  
Vista de conxunto do núcleo de Tines 

  

Lugar da Costa dentro do núcleo de Tines 
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Lugar da Costa dentro do núcleo de Tines 

 

  

Rueiro de Tines Alpendre con patín 

 

  

Edificacións tradicionais de Tines 
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Elementos tradicionais en mal estado de conservación en Treos 

 

  

Lugar de Bamiro 

 

  
Rueiro tradicional de Bamiro 
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Casas tradicionais de Bamiro 

 

  

Edificacións tradicionais de Bamiro con diferentes estados de conservación 

 

  

Casas tradicionais de Treos 
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Hórreos de Bamiro 

 

  

Hórreos do Ceán 

 

  

Hórreos e rueiros do núcleo de Quintáns 

  

  

  



 
 SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS  

 

www.dacoruna.gal | SATM | urbVMZ17mpxSNRapd  
 

 23  

 

 

  

Núcleo de O Refoxo Núcleo de O Ceán 

 

  

Núcleo de Quintáns 

 

 

  

Núcleo de Treos  
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Núcleo de O Campo Novas vías de comunicación que articulan o 

territorio de Bamiro, Tines e Treos. 

 

  
Novos crecementos en torno a estas vías 

 

Os núcleos de Tines e Quintáns presentan importantes crecementos novos, apoiados 

no viario máis recente e crecementos lineares arredor das vías, coma o xungue A 

Piroga con O Ceán. Trátase de zonas que aínda separadas dos núcleos tradicionais 

forman parte esencial da súa vida e actividades na actualidade, polo que se deben 

englobar en ámbitos de solo de núcleo rural común. 

 

 

 05.08 Antecedentes de delimitacións anteriores 
 

De forma inicial, analizáronse as delimitacións existentes nas NSV/1994 que están 

vixentes e supoñen un axeitado punto de partida ao recoller a experiencia información 

recollida para o conxunto do territorio municipal na redacción dese documento de 
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planeamento xeral. Estas delimitacións grafáronse nos planos de estado actual de 

planeamento. 

 

As delimitacións de núcleos rurais existentes teñen en xeral unha boa integración coas 

dotacións públicas existentes, que se listan a continuación e se analizan para cada 

núcleo. 

 

 05.09 Dotacións existentes e previstas 
 

Dotacións existentes: 

 

Sistema Local de Espazos Libres 

 

Código Nome Lugar Parroquia Titularidade Superficie 

(m2) 

SLEL-01 Parque  O Campo Bamiro Pb 902 

SLEL-02 Parque  Tines Tines Pb 2.107 

 

 

Sistema Local de Equipamentos 

 

Código Nome Lugar Parroquia Titularidade Superficie 

(m2) 

SLEQ-01 Igrexa de San Mamede Bamiro  Pv 4.205 

SLEQ-02 Centro Cívico de Bamiro Bamiro  Pb 5.464 

SLEQ-03 Igrexa de Santa Baia Tines  Pv 4.922 

SLEQ-04 Centro Cívico de Tines Tines  Pb 5.767 

SLEQ-05 Centro Cívico de Treos Quintáns  Pv 1.189 

SLEQ-06 Igrexa de San Miguel Quintáns  Pb 6.302 
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Parque do Campo Parque de Tines 

  

Penedos en Tines e Bamiro 

  

Paseo arborado no adro de Treos Cemiterio parroquial de Treos 

 

Sistema Local Viario de Aparcadoiro 

 

Código Nome Lugar Parroquia Titularidade Superficie 

(m2) 

SLVA-01 Aparcadoiro Quintáns Quintáns Pb 2.107 
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Sistema Local de Infraestruturas Urbanas 

 

Código Nome Lugar Parroquia Titularidade Superficie 

(m2) 

SLIU-01 ETAP Tines Tines Pb 452 

 

 

Delimitación de bens do inventario municipal: 

 

Ademais das dotacións de carácter público referidas, constan no inventario municipal 

masas comúns que conforman restos viarios, e van servir a ampliación da largura 

entre aliñamentos oficiais.   

 

INM92070 Inventario municipal O Campo  Pb  185 m2 

 

 

Dotacións previstas: 

 

Nivel de integración das dotacións e servizos existentes en cada núcleo 

 

Analizados os datos referidos, non se observan deficiencias de equipamentos nos 

núcleos rurais, polo que se consideran suficientes as parcelas existentes, sen 

necesidade de considerar a súa ampliación, agás no caso do contorno da Igrexa de 

Tines, na que se considera necesaria a ampliación da superficie de equipamentos 

existentes, con terreos de titularidade pública para a correcta posta en valor do 

conxunto da necrópole de Tines. 

 

No tocante aos espazos libres considérase necesaria a súa ampliación na parroquia 

de Treos coa ordenacións das áreas dos lavadoiros de Treos e o lavadoiro da fonte en 

Quintáns, que incorpora o conxunto etnográfico que conforma cos hórreos existentes. 

 

En resumo, as novas dotacións que se propoñen son as seguintes: 
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Sistema Local de Espazos Libres 

 

Código Nome Lugar Parroquia Titularidade 

prevista 

Superficie 

(m2) 

SLEL-03 Lavadoiro da Fonte Quintáns Treos Pb 672.42 

SLEL-04 Lavadoiro de Treos Treos Treos Pb 399 

SLEL-05 Lavadoiro de O Refoxo O Refoxo Treos Pb 400.75 

 

Sistema Local de Equipamentos 

 

Código Nome Lugar Parroquia Titularidade Superficie 

(m2) 

SLEQ-03 Igrexa de Santa Baia Tines  Pv 4.922 

 

 

05.09 Catálogo de bens 
 

Elementos ou ámbitos catalogados 

 

Para a elaboración do catálogo, durante a redacción da presente modificación puntual, 

tívose en conta a listaxe de bens inventariados das NSV/1994, os bens delimitados 

coma PHA nos planos de delimitación de núcleos rurais das NSV/1994, os bens 

estudados no traballo de investigación realizado pola UDC que facilitou o Concello, así 

como todas aquelas construcións de carácter tradicional que teñen interese en base á 

súa calidade arquitectónica permite que sexan mostra da potente arquitectura 

tradicional da zona, e sempre que o seu grao de conservación permita a súa 

rehabilitación en coherencia construtiva coa edificación orixinal e de xeito que poidan 

servir como modelo para outras actuacións e para a restauración do conxunto do 

hábitat tradicional nos núcleos rurais. 

 

Proteccións estabelecidas e autorizacións 
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Seguindo os criterios expresados na LG 5/2016, determínanse nas fichas do catálogo 

as proteccións singularizadas que se detallan a escala nos planos de ordenación. 

 

No caso de que se estabeleza un convenio de colaboración entre o concello e a 

Consellaría de Cultura ao amparo do art. 65 da lei de patrimonio cultural (LG 5/2016), 

o concello estará habilitado para autorizar as intervencións que se refiran a bens 

catalogados integrantes do patrimonio arquitectónico e etnolóxico e aos seus 

contornos de protección e zonas de amortecementos, coas excepcións previstas en 

dito art. 65. 

 

No catálogo estabelécense 2 tipos de contornos de proteccións: 

 

1. Contorno de protección arqueolóxica: 

 

Delimita de forma singularizada o contorno de protección dos bens de natureza 

arqueolóxica para o que se partiu do estudo dunha zona que abrangue coma mínimo 

os terreos situados a 200 m dos bens arqueolóxicos e se singularizou en función da 

potencia arqueolóxica de cada zona.  

 

Ao estudar a Necrópole Tines evitouse a expansión do perímetro terras abaixo cara o 

val e o río, considerando moito máis probable a existencia de restos arqueolóxicos 

terras arriba, en sentido ao núcleo existente. Criterio que se viu confirmado polas 

últimas prospeccións realizadas polo arqueólogo Ángel Concheiro, colaborador no 

equipo redactor deste documento, durante o ano 2019. 

 

Obras permitidas: 

 

Na área de protección integral permitiranse obras de restauración, mantemento e 

mellora do conxunto arquitectónico existente, incluíndo instalacións de acometidas  de 

auga e rede eléctrica. Para calquera tipo de obra que comporte remoción de terras 

establécese unha cautela mediante execución de sondaxes arqueolóxicas previas. 
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No contornos de protección os usos serán os  permitidos para solo de núcleo rural  ou 

solo  rústico, segundo o caso, así como os derivados de investigacións arqueolóxicas, 

cunha cautela arqueolóxica a efectuar mediante  control arqueolóxico de remoción de 

terras ou sondaxe, en función  do  volume das remocións e as características das 

obras. 

 

Nos bens de patrimonio arqueolóxico permitiranse, sempre que conten con 

autorización previa da Consellaría de Cultura, segundo os diferentes niveis de 

protección sinalados nas fichas deste catálogo, as determinadas no art. 42 da lei de 

patrimonio cultural (LG 5/2016). 

 

Nos contornos de protección dos bens de patrimonio arqueolóxico deberán contar con 

autorización previa da Consellaría de Cultura as obras sinaladas no art. 45 da lei de 

patrimonio cultural (LG 5/2016). Non precisarán autorización aquelas actuacións  

enumeradas  no apartado cuarto da  Instrución do 8 de novembro de 2017 relativa ao 

trámite de autorizacións en materia de patrimonio cultural nos bens inmobles 

catalogados e declarados de interese cultural, os seus contornos de protección e as 

zonas de amortecemento. 

 

En todo caso estarase ao disposto na LG 5/2015 e no Decreto 199/1997, do 10 de 

xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxico na CCAA de Galicia no relativo aos 

controis arqueolóxicos. 

 

2. Contorno de protección arquitectónica e tradicional ou etnolóxico 

 

Delimita de forma singularizada o contorno de protección dos bens de arquitectura 

relixiosa ou civil para o que se partiu do estudo dunha zona que abrangue coma 

mínimo os terreos situados a 100 m dos bens, así como o dos dos bens de 

arquitectura tradicional ou etnolóxica para os que se tomou como referencia o estudo 

dunha zona que abrangue coma mínimo os terreos situados a 50 m das edificacións 

principais e 20 m dos hórreos, alpendres, fornos e outros elementos puntuais;  en 

ámbolos dous casos en función da súa relación paisaxística co ben. 
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Obras permitidas: 

 

Nos bens de patrimonio arquitectónico, tradicional ou etnolóxico permitiranse, sempre 

que conten con autorización previa da Consellaría de Cultura, segundo os diferentes 

niveis de protección sinalados nas fichas deste catálogo, as determinadas no art. 42 

da lei de patrimonio cultural (LG 5/2016). 

 

Nos contornos de protección destes bens deberán contar con autorización previa da 

Consellaría de Cultura as obras sinaladas no art. 45 da lei de patrimonio cultural (LG 

5/2016). Non precisarán autorización aquelas actuacións  enumeradas  no apartado 

cuarto da  Instrución do 8 de novembro de 2017 relativa ao trámite de autorizacións en 

materia de patrimonio cultural nos bens inmobles catalogados e declarados de 

interese cultural, os seus contornos de protección e as zonas de amortecemento.  

 

Así mesmo tampouco precisarán autorización as actuacións  recollidas na Instrución  

interpretativa de licenzas directas da LG 1/2019 ( DOG 13.08.2019), nos termos da 

Resolución do 18 de febreiro de 2020, pola que se dá publicidade ao Acordo da 

Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade 

Autónoma  de Galicia en relación á LG 1/2019 ( DOG 18.03.2020), en edificios 

catalogados con protección estrutural ou ambiental, así como nos seus contornos de 

protección. 

 

 

06  CRITERIOS PARA A DELIMITACIÓN DOS NÚCLEOS 

 

 
 06.01 Delimitación proposta 
 

Á vista da análise realizada, non hai un crecemento demográfico que requira unha 

considerable ampliación dos núcleos existentes polo que a súa redelimitación tenderá 

a fixar a situación do planeamento existente limitándose a clarificar as situacións 

conflitivas, incorporar as novas vivendas e parcelas vacantes que se sitúan no 



 
 SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS  

 

www.dacoruna.gal | SATM | urbVMZ17mpxSNRapd  
 

 32  

 

contorno do núcleo formando parte actualmente da súa estrutura e racionalizar a 

delimitación en base á traza real do parcelario e as pegadas físicas do territorio, 

 

Para evitar situacións arbitrarias ou caprichosas, adoptáronse criterios obxectivos e 

uniformizadores como son: 

 

- Aténdese ao trazado das delimitacións existentes, incorporando ao Solo de Núcleo 

Rural as parcelas clasificadas parcialmente que teñen a maior parte da súa superficie 

dentro das delimitacións existentes do Solo Non Urbanizable de Núcleo Rural das 

NSV/1994. 

 

- Na delimitación proposta do SNR, así como na dos seus ámbitos tradicionais ou 

comúns séguese, na medida do posible, o trazado catastral como referencia primeira 

para procurar coma base unha mesma clasificación e/ou cualificación para toda a 

superficie de cada parcela. 

 

- Trátase de xeito uniforme ambas marxes das estradas e camiños, agás naqueles 

casos nos que o propio viario é un límite territorial claro entre dúas paisaxes diferentes 

ou de dúas formas ben diferenciadas de uso ou ocupación do solo. 

 

- Estabelécese un fondo uniforme de 40 m desde aliñamentos, para trazar o límite 

correspondentes aos ámbitos delimitados nas NSV/1994 que discorren a ambas 

marxes na beira dos camiños, cando se trate de incluír superficies de parcelas con 

fondos que non se axustan a un parámetro tipo. 

 

- Exclúense das delimitacións resultantes, algúns ámbitos localizados puntualmente 

que aparecen baleiros de edificación e que non son susceptibles de incorporarse ao 

desenvolvemento dos núcleos rurais polas súas condicións topográficas, o seu 

aproveitamento forestal ou a súa inserción na paisaxe agraria.  

 

Así sucede, por exemplo, no caso do lateral oeste do camiño que comunica A Costa 

con Romarís en Tines; e o lateral leste do camiño que une As Raposeiras co solo 

urbano da Devesa (A Piroga) en Bamiro. 
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- Aplícase coma criterio principal para confirmar as novas delimitacións, o 

cumprimento  do grao de consolidación sinalado no artigo 35 da LSG/2016 que fixa 1/2 

para o solo de núcleo rural tradicional e 1/3 para o solo de núcleo rural común. 

 

Con base neste criterio considérase a posibilidade de graduar as ordenanzas con 

diferentes densidades edificatorias, atendendo ás peculiaridades de cada zona e ás 

necesidades de esponxamento dos novos crecementos para diferencialos dos centros 

tradicionais e evitar a formación de pantallas, potenciando a súa clara visión desde o 

territorio circundante. 

 

Con vontade de abranguer toda a casuística detectada e que as ordenanzas contidas 

nesta MP poidan adecuarse a outras delimitacións de SNR que promova o Concello 

de Vimianzo máis adiante, estabelécense tres graos diferentes en cada tipo básico de 

solo. 

 

 06.02 Grao de consolidación  
 

Grao de consolidación existente 

 

Analizada a delimitación dos ámbitos existentes, dedúcense os seguintes graos de 

consolidación edificatoria: 

 
 

PLANO ÁMBITO SUP. parcela 
mínima 

parcelas 
edificables 

parcelas 
edificables 

parcelas 
edificadas 

GRAO 
CONSOL. 

GRAO 
CONSOL. 

  
  M. SIMP. MÉTODO 

GRÁFICO 
 M. SIMP. MÉTODO 

GRÁFICO 

BAMIRO NUN 113130 600 188,55 68 38 35,27% 55,88% 

BAMIRO NT 149701 1000 1021,64 247 335 29,22% 29,07% 

         
TINES  NUN 137066 600 228,44 - 77 58,99% - 

TINES NT 43005 1000 43,01 23 6 24,42% 26,09% 

         
TREOS NUN 89825 600 149,71 - 52 60,78% - 

TREOS NT 52312 1000 52,31 - 10 33,45% - 
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Non obstante, obsérvase que entre estes ámbitos definidos nas NSV/1994 e os tipos 

básicos de SNR definidos na LSG/2016 non hai unha correspondencia literal, ao estar 

definidos os primeiros en base á consolidación edificatoria, sen ter en conta as 

tipoloxías edificatorias nin os elementos tradicionais que conforman o SNR tradicional, 

aparecendo zonas tradicionais en ámbitos NT (como é o caso de O Refoxo en Treos) 

ou zonas de novos crecementos en ámbitos NUN. Porén, o criterio anterior estímase 

válido, sen prexuízo da necesidade de harmonizar os novos crecementos cos 

elementos tradicionais, nos bordes dos Núcleos tradicionais, cousa que sucede en 

Tines e Quintáns. 

 

En consecuencia, habería unha correspondencia aproximada entre as consolidacións 

existentes nos ámbitos NUN e as requiridas para SNR-tradicional ou entre as dos 

ámbitos NT e as requiridas para SNR-común. 

 

Grao de consolidación proposto 

 

En base á análise realizada  para a redacción do presente documento, proponse a 

delimitación dos ámbitos de SNR tradicional (graos T1 e T2) e SNR común (graos C1 

e C2), xustificando os diferentes graos de consolidación pola edificación existente, tal 

e como reflicte a seguinte táboa: 

 

NÚCLEO ÁMBITO SUP. EDIF T EDIF N VACANTES GRAO 
CONSOL. 

O CAMPO T1 9998 5 0 5 5 

  T2 25170 4 3 7 3 

  C1 10221 0 4 4 5 

  C2 8902 0 2 2 3 

BAMIRO T1 28703 14 11 25 9 

  T1 6700 3 0 3 2 

  T2 10549 3 1 4 4 

  C2 5462 0 1 1 2 

  C2 13151 0 3 3 4 

CEÁN T1 21486 5 3 8 5 

  T2 40733 4 4 8 7 

  T1 23576 6 3 9 5 
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  C1 61604 3 14 17 21 

ROMARÍS T2 25733 5 3 8 7 

  C2 13.331 0 3 3 2 

TINES T1 89377 33 23 56 17 

  T2 23490 6 2 8 8 

  C1 27.436 0 10 10 9 

  C2 31.253 0 7 7 10 

TREOS T1 24724 6 7 13 4 

O REFOXO T2 9852 4 1 5 3 

  C1 1050 0 4 4 5 

QUINTÁNS T1 33100 22 11 33 13 

  T2 48647 8 3 11 9 

  C1 22194 0 6 6 10 

  C2 44234 0 11 11 12 
 

 

 06.03 Inserción nos tipos básicos 
 

Despois, con base nos referidos criterios de consolidación, así como na morfoloxía 

rural e na análise das tipoloxías construtivas, definíronse distintos ámbitos de SNR-

tradicional (T, numerados segundo os graos coma: T1 e T2) e ámbitos de SNR-común 

(C, numerados segundo os graos coma: C1 e C2).  

 

A aplicación dun criterio morfolóxico para a delimitación de áreas tradicionais deberá 

traducirse na inclusión de todos os ámbitos nos que existen construcións de tipo 

tradicional, sexan casas, palleiras, alpendres, hórreos ou outras; así como aqueles 

ámbitos que sen contar con edificación tradicional, forman parte da estrutura 

tradicional do núcleos, testemuñada pola rede de camiños e peches tradicionais 

existentes; que se considera deben pertencer a este tipo básico para garantir a 

harmonización das novas actuacións que nestes ámbitos se realicen, cos materiais e 

tipoloxías construtivas propias do hábitat tradicional contiguo. 

 

Dentro do territorio estudado, teñen a consideración de núcleos tradicionais segundo a 

memoria das NSV/1994 os seguintes núcleos: 
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Parroquia Entidade Núcleos tradicionais4 

Bamiro 22 Campo - Bamiro - Raposeiras -O Ceán 

Tines 48 Tines - Romarís 

Treos 51 Treos - Refoxo 

Treos 52 Quintáns 

 

 

Para a redacción da presente modificación considerouse que debe manterse ese 

criterio, que serviu para a identificación dos ámbitos tradicionais a partir da súa 

morfoloxía. 

 

Polo demais, adáptase ao nomenclator oficial, adoptando o nome de O Ceán para o 

ámbito tradicional identificado no lugar das Raposeiras, e A Devesa para para o 

ámbito de novo crecemento situado ao norte. 

 

A inserción dos demais ámbitos no tipo básico de solo de núcleo rural común, vén 

motivada pola ausencia de elementos tradicionais, o predominio de construcións 

recentes, ou por tratarse de áreas preferentes de crecemento do núcleo cun modelo 

estendido e de baixa densidade edificatoria. 

 

Non se establecen áreas de actuación integral nestes núcleos, por considerar que non 

precisan de actuacións de reforma interior, sendo a estrutura viaria existente suficiente 

para artellar a ordenación cos reforzos e novos aliñamentos previstos na mesma, que 

se poden materializar mediante as entregas obrigatorias polos seus propietarios nos 

actos de execución do planeamento. 

 

Referenciamos a continuación, de forma comparativa, os planos de ordenación 

actualmente vixente coas fotografías do voo 1956-1957, para os núcleos de SNR 

indicados: 

 

                                                                        

4 NSV/1994, Tomo II, páxina 101 
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Plano nº22 de ordenación coa delimitación dos núcleos de Campo, Bamiro e Ceán das NSV/1994 

 

 
Ortofoto 1956 dos núcleos de Campo, Bamiro e O Ceán. 
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Plano nº48 de ordenación coa delimitación dos núcleos de Tines e Romarís das NSV/1994 

 

 
Ortofoto 1956 dos núcleos de Tines e Romarís. 



 
 SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS  

 

www.dacoruna.gal | SATM | urbVMZ17mpxSNRapd  
 

 39  

 

 
 

Plano nº51/52 de ordenación coa delimitación dos núcleos de Quintáns, Treos e Refoxo das NSV/1994 

 

 
Ortofoto 1956 dos núcleos de Quintáns, Treos e Refoxo. 
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07  MEMORIA DE VIABILIDADE ECONÓMICA 

 

 
De acordo co artigo 22.5  do LRSU/2015, todo documento de planeamento debe 

incluír unha Memoria de viabilidade económica, se ben o presente documento non ten 

unha incidencia económica considerable pois non contempla actuacións públicas 

urbanizadoras nin de adquisición de novos terreos para sistemas xerais de dotacións 

de equipamentos públicos ou espazos libres e zonas verdes, dado que se 

consideraron suficientes para a ordenación prevista as dotacións xerais existentes, ao 

xustificar que non se amplía a capacidade residencial prevista no planeamento xeral. 

 

A única actuación de obtención de terreos prevista é a de obtención de pequenas 

parcelas para incorporación de lavadoiros ao sistema local de espazos libres: 

 

Código Nome Lugar Parroquia Titularidade 

prevista 

Superficie 

(m2) 

SLEL-03 Lavadoiro da fonte Quintáns Treos Pb 672.42 

SLEL-04 Lavadoiro de Treos Treos Treos Pb 399 

SLEL-05 Lavadoiro de O Refoxo O Refoxo Treos Pb 400.75 

 

En atención aos prezos da zona, valórase a obtención deste tipo de terreos nun prezo 

medio de 4,5 €/m2, e o acondicionamento das parcelas para a súa posta en uso, con 

labores de axardinamento de pequena entidade, nunha cifra unitaria de 7 €/m2. Da 

aplicación destes custos despréndese o seguinte impacto da actuación: 

 

Código Superficie 
(m2) 

Obtención 
do solo (€) 

Urbanización 
(€) 

Custo total 
(€) 

Prazo 
(anos) 

Custo/Ano 

SLEL-03 672,42 3025,89 4706,94 7.732,83 € 3 2.577,61 € 

SLEL-04 399,00 1795,5 2793 4.588,50 € 3 1.529,50 € 
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SLEL-05 400,75 1803,375 2805,25 4.608,63 € 3 1.536,21 € 

    16.929,96 €  5.643,32 € 
 

De onde se desprende que o custo total estimado para estas actuacións ascende a 

dezaseis mil novecentos vinte e nove euros con noventa e seis céntimos (16.929,96 

€), que repercutido nun prazo de execución de tres anos, supón un investimento total 

de cinco mil seiscentos corenta e tres euros con trinta e dous céntimos (5.643,32 €) 

para incorporar ao orzamento municipal anual.  

 

O que supón unha cantidade ínfima en relación ao orzamento municipal e non vai ter 

incidencia no equilibrio orzamentario municipal. 

 
 
08  PROCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA E CONSULTAS 

 

 
 08.01 Informes das administracións ao borrador de planeamento 
 

No procedemento de consultas ás administración da avaliación ambiental estratéxica 

recibíronse os informes ao documento borrador de planeamento que inciden nos 

aspectos que se van indicar neste apartado xustificando as decisións de planeamento 

adoptadas en cada caso. 

 

Informe: 01 

Organismo: Dirección Xeral de Ordenación Forestal. Consellaría do Medio Rural. 

Data: 09.03.2018 

Coas seguintes consideracións: 

Na zona non se atopan montes veciñais en man común nin montes de xestión 

pública. non se prevén afeccións ao medio forestal derivadas das actuacións 

proxectadas. 
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Parágrafo Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

5 Sinálase a obriga de 

establecer arredor do novo 

perímetro do núcleo a 

correspondente faixa 

secundaria de xestión da 

biomasa. 

Si Referencia á lexislación 

sectorial. 

7 Limitación  de 50 m para 

especies secas e 15 m 

para frondosas, para 

novas repoboacións 

forestais da lexislación 

sectorial de incendios 

Si Referencia ao artigo 68 e 

anexo II da Lei 7/2012 

9 Clasificar coma solo 

rústico de protección 

agropecuaria as faixas 

exteriores para defensa 

forestal. 

Non Non se considerou ao 

estar fóra do ámbito deste 

doc. a categorización do 

solo rústico, se ben se 

considera unha boa 

recomendación para o 

momento no que se revise 

o planeamento. 

 
 
 
 

Informe: 02 

Organismo: Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Consellaría de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria. 

Data: 18.04.2018 

Capítulo 3.1 Consideracións xerais 

Apartado Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

a,b Contornos de protección Si Clarificar as delimitacións 

Xustificación: 

A delimitación proposta ten en conta o contexto do ben catalogado no núcleo así como 
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no territorio no que se asenta.  
Cando varios contornos se superpoñen, delimítase un contorno que os engloba. 
Os contornos seguen as preexistencias do territorio agás nos casos en que isto 
implique un contorno desproporcionado delimitando neste caso o contorno por 
distancia ao ben tomando como referencia o art. 38 da LS 5/2016. 
c Igrexas como ben 

arqueolóxico 
Si Complétanse as fichas e o 

documento da memoria 
Xustificación: 

Complétanse as fichas e o documento da memoria tendo en conta esta circunstancia. 
d Inclusión de determinados 

elementos 
Si Ampliación do catálogo 

Xustificación: 

Incorpóranse os conxuntos parroquias, contando as igrexas e cruceiros con ficha 
propia. 
Os muros de peche tradicionais fican incorporados con ficha propia no catálogo, e 
aparecen reflectidos de forma específica nos planos da serie 3. Planos de 
catalogación e formando parte dos aliñamentos na serie 2.Planos de ordenación 
Capítulo 3.2 O Catálogo 

Apartado Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

a 

d.21 

Elaboración da ficha do 
elemento T-NP01 
Necrópole de Tines 

Si Incorpórase ficha do 
elemento 

b Incorporación e elementos 
que figuran na aplicación 
COPRA da DXPC 

Si Inclúense 3 novos 
elementos 

Xustificación: 
Propóñense 5 elementos para incorporar dos cales se 
inclúen tres:  
-Casa reitoral de Bamiro 
-Cruceiro da Devesa na Piroga en Bamiro 
-Necrópole de Tines 
O campo da festa de Montetorán en A Piroga (Bamiro) 
queda fora do ámbito e no supón afección sobre o 
mesmo. 
En relación á Casa en O Ceán considérase que non é 
merecedora de incluírse no Catálogo quedando 
sometida á protección xenérica do art. 40 da LSG/2016 
e das ordenanzas.  
 

 
 
 
 

 

c Construción tradicional a 
carón do hórreo B-HT 30 
de Bamiro e muro de 
pedra 

Si Inclúese o muro de pedra 
no catálogo e nos planos 

Xustificación: 

Inclúese o muro de pedra no catálogo e nos planos. Tendo en conta as características 
da construción tradicional anexa ao hórreo entendemos que non debe ser incluída no 
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Catálogo quedando baixo a protección do art. 40 da LSG/2016 e das ordenanzas. 
d.1 Clasificación dos bens 

segundo o art. 8 da LG 
5/2016 

Si Sinálase a condición BIC 
nas fichas 

Xustificación: 

Os elementos incluídos  no Catálogo terán a consideración de bens catalogados de 
acordo co art. 30 da LG 5/2016. En aqueles bens que teñen a consideración de BIC 
por ministerio de lei, ou  se presume que poden ter esta condición, indícase na ficha 
correspondente. 
d.2 Modelos de intervención, 

nivel de protección e 
actuacións autorizables 

Si Complétanse as fichas e o 
documento da memoria. 

Xustificación: 

Corríxense as obras permitidas en función do  nivel de protección. Estabelécese a 
obriga  do cumprimento do artigo 42, onde se especifica as condicións que debe 
cumprir cada actuación permitida, así como dos criterios de intervención do art. 44 da 
LG 5/2016. 
d.3 Indicación da parroquia Si Consta indicado 

Xustificación: 

Consta indicado no título de cada ficha así como na listaxe dos bens que se achega 
no apartado IV.03 da memoria 
d.4 Redución do contorno de 

protección dos hórreos 
Si Axústanse 

Xustificación: 

Axústanse os contornos de protección dos hórreos a parcelas e elementos físicos do 
territorio ou perímetros medibles nos terreos 
d.5 Bens agrupados formando 

un conxunto 
Si Plano específico 

Xustificación: 

Considérase que a escala  do plano é axeitada. Porén introdúcese para todos os 
elementos do catálogo un plano específico onde se localicen de forma inequívoca os 
bens obxecto de protección xunto co seu contorno. 
Elabórase unha ficha de conxunto onde se describe de forma completa os elementos 
que o conforman facendo referencia, non seu caso, a elementos que puideran ter un 
valor singular. 
Así mesmo complétase a documentación gráfica onde se considerou que non era 
suficiente a presentada (B-VT 19-23-24, T-AT 04-05, etc.) 
d.6 Descrición e fotografías de 

características singulares 
tales como cheminea, 
tornachoivas, etc. 
Aclaración  sobre a 
existencia de muro de 
pedra. 

Si Consta indicado 

Xustificación: 
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Os elementos singulares aparecen incluídos na descrición tipolóxica dos bens. En 
relación á existencia de muro de pedra refírese ao  muro da edificación 
especificándose nas fichas que se trata de muro de carga de pedra.  
Para os muros de pedra  de peche de predios elabóranse fichas tipolóxicas. Así 
mesmo aparecen grafados nos planos de catalogación diferenciados por tipoloxía. 
d.7 Correlación entre os bens 

que forman un conxunto. 
Si Corríxense as fichas 

Xustificación: 

Corríxense as fichas tendo en conta o seguinte: 
- os hórreos teñen fichas propias  
- os alpendres, en xeral, terán ficha propia cando non se atopen no mesmo predio que 
a edificación tradicional e teñan entidade suficente para ter ficha propia independente 
do seu interese como parte dun conxunto 
- establécese a correlación entre todos os bens que formen un conxunto ou que teñan 
algún tipo de relación entre eles. 
d.8 

d.9 

d.11 

d.12 

Códigos de bens 
diferentes. 
Non coincidencia dos 
elementos do título das 
fichas e os descritos 

Si Corríxense os códigos de 
bens, resultando 
coincidentes nas fichas e 
na memoria. Corríxense os 
erros de referencia de 
elementos en fichas, planos 
e memoria 

d.10 Orde das fichas Si Ordénanse as fichas 
segundo a numeración 

d.13 Liña cor negra en planos 
de  fichas 

Si Elimínase esa liña dos 
planos 

d.14 Liña cor rosa en planos de  
fichas 

Si Esta liña correspóndese co 
contorno de protección do 
patrimonio arquitectónico. 
Especifícase na lenda as 
liñas que se refiren a ditos 
contornos. 

d.15 Escudo do Ceán Si Faise referencia á  vivenda 
B-VT-42 onde se empraza, 
e se unifica o código en 
toda a documentación 

d.16 Criterios de intervención Si Corríxense as fichas 

Xustificación: 

Corríxense as fichas tendo en conta o seguinte: 
- os hórreos teñen fichas propias  
- os alpendres, en xeral, terán ficha propia cando non se atopen no mesmo predio que 
a edificación tradicional e teñan entidade suficiente para ter ficha propia independente 
do seu interese como parte dun conxunto 
- estabelécese a correlación entre todos os bens que formen un conxunto ou que 
teñan algún tipo de relación entre eles. 
d.17 Conxunto  etnográfico 

(hórreos, eira e palleira) en 
Non Considéranse 2 conxuntos 
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Tines da aplicación 
COPRA 

Xustificación: 
A integridade deste conxunto etnográfico, 
que se pode ver no voo aéreo americano 
do 1956, rompeuse coa nova 
construción(sinalada en vermello) polo 
que se decide dividilo en dúas fichas: T-
VT-01 e T-VT-02 
 

 

 
          Voo 1956                                PNOA 2017 

d.18 Correlación entre B-VT 08 
e B-CR 01 

Si Corríxese na ficha 
correspondente 

d.19 Fotografía achegada do B-
HT 33 

Si Achéganse novas 
fotografías de varios 
elementos 

d.20 Falta información e ficha 
de hórreo  T-HT 01 

Si Achégase ficha de todos os 
bens catalogados. Por un 
erro de impresión dos 
arquivos presentados non 
consta presentado 
completo o catálogo de 
Tines. 

d.22 Conxunto T-VT 10, T-HT 
22, T-HT 23, T-AT 02, T-
AT 03 

Si Defínese como conxunto 
en forma de rueiro. 
Estabelécese a correcta 
correlación entre as fichas 
dos distintos bens. 

d.23 T-PZ 01 Si Elimínase a posibilidade de 
ampliación  

d.24 Ficha Q-FN 02 Non VT 18 non se considera 
catalogable 

Xustificación: 

Gráfase o código nos planos. A vivenda 
VT 18 non se considera que sexa 
catalogable. 
 

 
 

d.25 Ficha Q-VT 04-05-06  Si Corríxense as fichas 

Xustificación: 

Elimínase a liña auxiliar de cor negra. As vivendas descríbense de forma conxunta na 
ficha  Q-VT 04-05-06. Corríxese a referencia de VT 16 polo de Q-AT 16. Estabelécese 
a correlación entre as fichas dos distintos elementos que forman o conxunto. 
Capítulo 3.3 Normativa 
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Apartado Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

a.1 
a.2 

Protección de muros 
tradicionais 

Non Esixencia recollida nas 
seguintes determinacións 
das ordenanzas: 
5.Condicións da 
edificación: aliñamento 
8.Condicións de protección 
de patrimonio: aptos. b,c,d. 
 

a.3 Mantemento de aliñacións 
existentes 

Si Os aliñamentos existentes 
nos rueiros tradicionais 
recóllense nos planos de 
ordenación 

a.4 Conservación de 
elementos de interese 
ambiental 

Non Esixencia recollida na 
seguinte determinacións 
das ordenanzas: 
8.Condicións de protección 
de patrimonio: apto. d. 

a.5 Traslado de sebes e 
muros tradicionais por 
motivos xustificados 

Si Aclárase nas ordenanzas 
que a posibilidade de 
traslado será por motivos 
de seguridade viaria. 

a.6 Rehabilitación de 
edificacións 

Si Incorpórase nas condicións 
de edificación da 
ordenanza de solo de 
núcleo rural tradicional a 
prioridade de rehabilitación 
de edificación 

b.1 Criterios estéticos e 
compositivos 

Non Estes criterios fican 
recollidos nas ordenanzas 
no punto 9. Condicións 
estéticas e de 
harmonización  das novas 
intervencións 

b.2 Sotos e semisotos Si Os sotos e semisotos non 
serán autorizables na 
ordenanza SNR T1 por 
corresponderse coas áreas 
do asentamento tradicional 
máis compacto. 

b.3 Aclaración do parágrafo 
relativo ao desnivel de 
1,00 m entre a rasante do 
terreo e a superficie 
elevada  da planta baixa 

Non O RSG/2016 estabelece no 
seu Anexo I o desnivel 
máximo de 1,00 m  aos 
efectos de determinar a 
consideración dunha planta 
como alta, baixa ou 
semisoto, desnivel máximo 
que se traslada á 
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ordenanza para computar o 
número máximo da plantas 
permitidas. Este mesmo 
criterio é recollido no D 
83/2018. 

c Conservación da estrutura 
tradicional 

Si Prohíbese a segregación 
ou agregación de predios 
en T1 coas excepcións 
recollidas na ordenanza, 
permitíndose en T2 cando 
se afecte ou se produzan 
non máis de dúas unidades 

Xustificación: 
 
Como excepción a esta limitación, vaise establecer na ordenanza de SNR-T a 
posibilidade de segregación nas parcelas con edificacións tradicionais existentes. 
Cando nunha mesma parcela existan dúas ou máis edificacións tradicionais 
permitirase a división de parcelas en lotes vinculados ás edificacións de características 
tradicionais existentes. 
d Nas ordenanzas 

incluiranse medidas e 
criterios de deseño para os 
espazos libres 

Si Inclúese medidas 
específicas nas ordenanzas 

e Poderase ter en conta  as 
guías do IET 

Non Considérase redundante 
dada a inclusión desta 
referencia no Decreto 
83/2018 

f Recomendación da 
inclusión dos anteriores 
criterios de núcleo rural 
tradicional á ordenanza de 
solo de núcleo rural común 

Non Estas recomendacións 
fican incluídas na 
ordenanza de solo de 
núcleo rural común agás a 
prohibición de parcelar e 
agregar. As parcelas 
mínimas esixidas aos 
efectos de parcelación son 
maiores que as reguladas 
no D 83/2018 garantindo un 
maior respecto á estrutura 
parcelaria existente.    

g Aspectos a recoller no 
punto IV. Catálogo 

Si Incorpóranse aqueles 
puntos que non figuraban 
xa incluídos no documento. 

h Non  suxeición dos bens 
catalogados ao réxime de 
fóra de ordenación  

Si Incorporado na memoria 

I Determinacións das fichas 
de Catálogo 

Si Inclúese o seu carácter 
normativo 

j Requisitos do control 
arqueolóxico  

Si Incorporado 
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Capítulo 3.4 Ordenación 

Apartado Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

a 

d.21 

Ampliación de camiños Si Corríxense as aliñacións 
propostas, principalmente 
en Bamiro, de forma que 
respectan a estrutura 
tradicional do núcleo 

 
 
 
 

Informe: 03 

Organismo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Consellaría de 

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. 

Data: 23.04.2018 

Capítulo III Informe 

Apartado Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

1 Xustificación dos núcleos 

elixidos  

Si De acordo co sinalado na  

memoria, inclúese 

xustificación. 

Xustificación: Escolléronse as tres cabeceiras por formar parte dun ámbito territorial 

homoxéneo sobre o que se poden adoptar criterios de ordenación tamén homoxéneos, 

e coa vontade de redactar un documento que poida servir de modelo e referencia ao 

concello para acometer a delimitación dos demais núcleos do termo municipal. 

2.(1) Xustificar a consolidación 

segundo o método gráfico 

Si Incorpórase xustificación 

2.(2) A delimitación provoca a 

fusión impropia dos 

núcleos de Romarís/Tines 

e Treos/O Refoxo 

Si Corríxense estas 

delimitacións mantendo a 

separación dos lugares de 

Tines e Romarís. 

Xustificación:  

Trátase de manter a separación paisaxística existente entre os perímetros construídos 

existentes nos núcleos de Tines e Romarís: 
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Os lugares de O Refoxo e Treos, coa última edificación executada con licenza 

municipal forman xa un perímetro edificado conxunto identificable coma un só núcleo. 

  
 

2.(3) Evitar a inclusión de 

parcelas vacantes máis 

aló do perímetro edificado. 

Si Corríxese en planos este 

aspecto.  

Xustificación: 

Exclúense do SNR os ámbitos con parcelas vacantes exteriores ao perímetro edificado 

situados ao norte de Bamiro, norte do Ceán e noroeste d'O Campo, ao considerar que 

poden producir crecementos que deformen a imaxe do núcleo ou alteren a paisaxe. 

2.(4) Grafar límites de 

ordenanzas 

Si Corríxese o grafismo para 

mellor identificación 

3 Xustificar o cumprimento 

do apartado 3.1 das DOT 

Si Inclúese xustificación 

Xustificación: 

As delimitacións propostas nesta modificación puntual, para o solo de núcleo rural no 

ámbito obxecto do documento, atenden aos criterios urbanísticos definidos na 

lexislación urbanística e ao perfeccionamento das delimitación do solo non urbanizable 

de núcleo rural existentes nas normas subsidiarias de Vimianzo (NSV/1994). Desde 

estes presupostos resultan coherentes coas determinacións do apartado 3.1 das DOT. 

Cómpre explicitar os seguintes aspectos: 

- De acordo co apartado 3.1.6 resulta compatible atender á existencia de clasificacións 

anteriores. 

- De acordo co apartado 3.1.9. xustifícase a delimitación de conxuntos de lugares en 

atención á existencia de lazos de cohesión e a formación histórica de asentamentos 

polinucleares, como acontece na aldea de Bamiro coa continuidade entre os lugares 
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de O Campo, Bamiro, a Devesa e O Ceán, unicamente interrompida polo ámbito do río 

de Bamiro. 

- De acordo coa apartados 3.1.10 e 3.1.11, evítanse crecementos liñais novos e a 

formación de conxuntos indiferenciados, ao delimitar de forma separada os núcleos de 

Tines e Romarís ou Treos e O Refoxo, atendendo á implantación e crecemento 

diferenciado destes asentamentos, de forma patente na paisaxe existente. 

4.a Non aumentar a ocupación 

por enriba do parámetro 

de edificabilidade. 

Si Corríxese na normativa. 

4.b Aliñacións diferentes en 

planos e normativa. 

Si Corríxese nos planos. 

Xustificación: 

Identifícanse os muros tradicionais nos planos de información, e incorpóranse eses 

muros aos aliñamentos oficiais nos planos de ordenación. 

4.c Xustificar o cumprimento 

de estándares derivado do 

aumento da edificabilidade 

prevista na modificación 

respecto das NSV/1994 

Non Non se produce 

incremento da capacidade 

residencial total dos 

núcleos delimitados. 

Xustificación: 

As modificacións realizadas pola MP nº 6, nas ordenanzas do solo de núcleo rural non 

se introducen coa finalidade de aumentar a intensidade de uso aínda que si para 

favorecer a compactación dos núcleos e facilitar o aproveitamento de parcelas de 

pequeno tamaño dentro dos espazos vacantes dos  tecidos tradicionais edificados. 

Por unha banda, redúcense os requirimentos de parcela mínima edificable facendo 

edificables na práctica todas as parcelas con características urbanísticas axeitadas 

para a edificación. O que vai supoñer outorgar aproveitamento a esas parcelas 

residuais dentro dos núcleos que teñan as características sinaladas. 

Por outra banda, limítanse severamente as divisións de parcelas, evitando a eclosión 

de novos tecidos urbanos dentro dos núcleos tradicionais e reducindo o 

aproveitamento das parcelas de tamaño medio e grande formato. Así, a normativa 

proposta trata as parcelacións do seguinte xeito: 

- Nos ámbitos tradicionais de estrutura histórica compacta, ordenados coa cualificación 
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T1, por norma xeral non se admiten divisións das parcelas co obxecto de manter o 

parcelario tradicional protexido pola normativa sectorial do patrimonio cultural (con 

base ás apreciacións sinaladas no informe da Dirección Xeral de Cultura)  

- Nos ámbitos tradicionais, ordenados coa cualificación T2, non se admiten divisións 

ou agregacións en máis de 2 unidades. 

- Nos ámbitos de solo de núcleo rural común, non se admiten divisións en máis de 3 

unidades. 

Polo que no cómputo xeral non se produce incremento da capacidade residencial nos 

núcleos delimitados e si un mellor aproveitamento das parcelas vacantes interiores 

aos ámbitos da ordenanza T1, favorecendo a compactación dos centros. 

Imos ver que sucede cos rangos de superficies de parcela que se detectaron nos 

ámbitos ordenados, co planeamento existente e coa nova regulación: 

 

superficie parcela 
mínima 

Ordenanza 
NSV/94 (MP 

nº4) 

nº 
parcelas 

art 67. 
LSG 

capacidade 
residencial 
(m2edif.) 

500 600 consolidado 0 200 0 

1000 600 consolidado 1 200 200 

1000 600 consolidado 1 200 200 

2000 600 consolidado 3 200 600 

2000 1000 semiconsolidado 2 200 400 

4000 1000 semiconsolidado 4 200 800 

3000 1000 semiconsolidado 3 200 600 

10000 1000 semiconsolidado 10 200 2000 

     4800 

 
 

superficie parcela 
mínima 

Ordenanza 
MP nº6 

nº 
parcelas 

art 67. 
LSG 

capacidade 
residencial 
(m2edif.) 

500 0 T1 1 200 200 
1000 0 T1 1 200 200 
1000 900 T2 1 200 200 
2000 900 T2 2 200 400 
2000 900 C1 2 200 400 
4000 900 C1 3 200 600 
3000 1200 C2 2 200 400 
10000 1200 C2 3 200 600 

  3000 
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Como se comproba, coa nova regulación non se incrementa a capacidade residencial 

dos núcleos. Ao tempo que se corrixen dúas eivas existentes na regulación actual. A 

falta de edificabilidade nas parcelas de pequeno tamaño dentro das áreas máis 

consolidadas e os excesos de edificabilidade nas parcelas de grande formato que coa 

regulación actual poden amparar actuacións dificilmente harmonizables co medio 

construído tradicional propio do medio rural. 

4.d (1) Cómputo de 

edificabilidade de 

edificación adxectivas 

Si Corríxense as normas 

4.d (2) Ampliación das 

edificacións nun 10% do 

seu volume 

Si Elimínase esa regulación 

 

 

Informe: 04 

Organismo: Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica.. 

Consellaría do Mar. 

Data: 24.04.2018 

Informe favorable 

As actuacións comprendidas no plan non é previsible que teñan impacto nas 

actividades de acuicultura mariña ou continental. 

 

 

Informe: 05 

Organismo: Instituto de Estudos do Territorio. . Consellaría de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio. 

Data: 02.05.2018 

Informe favorable 

Conclúe que a modificación pode provocar un certo impacto paisaxístico, pero que 

fica mitigado coas medidas preventivas previstas. 

Apartado Consideracións Emenda Motivación 

4 Pódese completar a Non Considéranse xa de 
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normativa con referencias 

á guía de cor e materiais 

aplicación complementaria 

a través das referencias 

incluídas na aprobación do 

PBA/2018 posterior ao 

informe do IET, polo que 

se escolle evitar a 

reiteración normativa. 

 
 

 08.02 Consultas de particulares interesados 
 

Durante o procedemento de participación cidadá municipal, expúxose o documento 

aos veciños interesados e recibíronse consultas realizadas polos veciños sobre as 

que, sen prexuízo do período de alegacións posterior, se fixeron as seguintes 

consideracións: 

 

Referencia catastral: 15093D50401025 (Tines) 

Data: 26.04.2018 (comunicación municipal) 

Solicitude Inclusión dos terreos no Solo de Núcleo Rural 

Consideración Non se estima a corrección 

Xustificación: A inclusión deses terreos no SNR suporía o crecemento en dirección ao 

río ocupando terreos de solo rústico de especial protección das augas  

 

Referencia catastral: 15093D50400424 (Tines) 

Data: 26.04.2018 (comunicación municipal) 

Solicitude Inclusión dos terreos no Solo de Núcleo Rural 

Consideración Non se estima a corrección 

Xustificación: Trátase de terreos de solo rústico de especial protección agraria fóra do 

perímetro construído do núcleo, nunha zona na que o informe de Urbanismo incide na 

importancia de que se manteña a separación entre os núcleos de Tines e Romarís. 

 

Referencia catastral: 15093D50400398 (Tines) 

Data: 26.04.2018 (comunicación municipal) 
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Solicitude Inclusión dos terreos no Solo de Núcleo Rural 

Consideración Non se estima a corrección 

Xustificación: Trátase de terreos de solo rústico de especial protección agraria fóra do 

perímetro construído do núcleo, nunha zona na que o informe de Urbanismo incide na 

importancia de que se manteña a separación entre os núcleos de Tines e Romarís. 

 

Referencia catastral: 15093B50500477 (vivenda en Treos) 

Data: 26.04.2018 (comunicación municipal) 

Solicitude Inclusión dos terreos no Solo de Núcleo Rural 

Consideración Corrección realizada 

Xustificación: Considérase a incorporación parcial da parte edificada da parcela, co 

fondo estabelecido desde o viario para todo o conxunto ordenado. A incorporación ao 

solo de núcleo rural non distorsiona a imaxe urbana do núcleo e pode fomentar a 

consolidación nas parcelas vacantes dentro do perímetro realmente edificado. 

 

Referencia catastral: 15093A05600160 (vivenda en Treos) 

Data: 26.04.2018 (comunicación municipal) 

Solicitude Inclusión dos terreos no Solo de Núcleo Rural 

Consideración Corrección realizada 

Xustificación: Trátase dun terreo edificado adxacente a unha edificación tradicional. 

Considérase a incorporación total da parcela.  

 

 

 08.03 Alegacións realizadas na fase de exposición pública 
 

No trámite de información pública formuláronse 23 alegacións que obtiveron resposta 

individual e razoada, común para todas aquelas alegacións que suscitaban cuestións 

substancialmente iguais, conforme ao disposto no artigo 83.3 de la L39/2015, no 

correspondente informe de alegacións. Resúmense a continuación esas 

consideracións, o sentido das alegacións e os cambios que supoñen neste 

documento. 

 

Alegacións estimadas: 
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Alegación 01: N****a ***tos P******, con rexistro de entrada núm. RE 2389/19. 

Alegación 02: *****men ***tos A*********, con RE 2390/19. 

Alegación 03: L**** ***tos E******, con RE 2391/19. 

Alegación 04: **a M. ***tos E******, con RE 2392/19. 

Predios: 15093B50500547, 15093B50500548, 15093B50500549, 15093B50500550 e 

15093B50500551.  

Data: 06.05.2019 

Solicitude Inclusión dos terreos no solo de núcleo rural 

Consideración Desfavorable polo acordo de aprobación definitiva do 21.01.2021 

Xustificación: inclusión ao solo de núcleo rural de terreos con fronte a un camiño 

estruturante que articula os dous lugares de Treos e O Refoxo formando un tecido 

continuo recoñecido no planeamento vixente, verificando que se cumpre a 

consolidación de cada ordenanza e demais condicións do art. 33 do RSG/2016 

Cambios: atendendo a esta alegación provisionalmente o Concello incorporou parte da 

superficie destes terreos ao solo de núcleo rural do núcleo de Treos, non obstante con 

posterioridade a resolución acordo de aprobación definitiva emitida pola Consellaría o 

21.01.2021 obriga á exclusión total destes terreos do solo de núcleo rural. 

 
Alegación 05: R*****o ***tos P******, con rexistro de entrada núm. RE 2482/19 

Predios: 15093B50500257 

Data: 08.05.2019 

Solicitude Inclusión dos terreos no solo de núcleo rural 

Consideración Favorable 

Xustificación: edificouse recentemente nesta parcela coa preceptiva licenza. Polo que 

na actualidade, este ámbito continuo na normativa existente, forma tamén un continuo 

edificado, e xa non corresponde aplicar as condicións de illamento entre os lugares de 

Treos e O Refoxo dado que a realidade territorial que atopamos é a dun único núcleo 

que abrangue ambos os dous asentamentos orixinais. 

Cambios: incorporación da parcela 15093B50500257, verificando que se cumpre a 

consolidación da ordenanza de aplicación. Non obstante, os terreos colindantes da 

mesma propiedade non se poden incluír ao solo de núcleo rural do núcleo de Treos 

dado que o acordo de aprobación definitiva emitida obriga á súa exclusión. 
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Alegación 23: J*** ****ro C*****, con rexistro de entrada núm. RE 3254/19 

Predios: 15093D50400400 

Data: 14.06.2019 

Solicitude Inclusión dos terreos no solo de núcleo rural 

Consideración Favorable 

Xustificación: resulta compatible coa ordenación proxectada a inclusión da parte sur da 

parcela con fronte ao viario interior do núcleo de Tines. 

Cambios: Considérase importante limitar a edificación desta parcela e a dotacional 

adxacente, estabelecendo unha área límite de movemento da edificación tal e como se 

fixo noutras áreas dos núcleos rurais, neste caso, para ordenar e reducir a incidencia 

na paisaxe circundante dos volumes futuros dentro da súa extensa superficie evitando 

o crecemento cara o norte e respectando a franxa agraria que separa os lugares de 

Tines e Romarís 

 
Dado que algunhas destas parcelas superan os fondos previstos pola ordenación para 

o conxunto do solo de núcleo rural, nalgúns casos débese incorporar só parte da 

superficie das parcelas á delimitación do solo de núcleo rural, mantendo un fondo 

uniforme desde o viario. 

 
 
Alegacións rexeitadas: 
 
Alegación 06: **ge*** **ta R***, con rexistro de entrada núm. RE 2750/19 

Predios: 15093A05600116 

Data: 21.05.2019 

Solicitude Desafectación das parcelas respecto das dotacións previstas  

Consideración Desfavorable 

Xustificación: terreos sobre os que é preciso ampliar as dotacións do sistema de 

espazos libres públicos destinados a parques, xardíns, áreas de lecer e 

esparexemento da poboación de titularidade pública prevista pola ordenación para o 

núcleo de Treos 

Cambios: non introduce cambios 
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Alegación 07: ****sa ****ez V****, con rexistro de entrada núm. RE 2899/19 

Predios: 15093A05700336 

Data: 30.05.2019 

Solicitude Indemnización pola perda de masa forestal 

Consideración Desfavorable 

Xustificación: a delimitación de solo de núcleo rural resulta similar á existente cos 

axustes propios da forma do parcelario e referencias físicas do soporte territorial de 

acordo cos criterios do art 23.2 da LSG 2/2016. E, en todo caso, a ordenación 

urbanística non confire dereito a indemnización, segundo estabelece o art. 4 da 

LSRU/2015 

Cambios: non introduce cambios 

 

Alegación 08: C***** ******ez ****ez e ***na M. **go B****, RE 3005/19 

Predios: 15093B50500257 

Data: 04.06.2019 

Solicitude Inclusión dos terreos no solo de núcleo rural 

Consideración Desfavorable 

Xustificación: ámbito de uso agrario, exterior aos perímetros construídos dos núcleos 

de Romarís e Tines, que os separa evitando a dispersión destes dous asentamentos 

ben diferenciados, tal e como sinala o informe da CMATV. A súa inclusión no solo de 

núcleo rural provocaría un crecemento disperso, incumprindo os criterios de densidade 

de vivendas e grao de consolidación establecidos no artigo 23.2 da LSG 2/2016 e 

seguintes 

Cambios: non introduce cambios 

 

Alegación 09: *******do de ******go ** **m*******, RTEL 291/19 

Predios: 15093B50500257 

Data: 05.06.2019 

Solicitude Desafectación das parcelas respecto das dotacións previstas e 

cambio de cualificación de terreos localizados dentro dos conxuntos 

parroquiais de Bamiro e Treos (casa reitoral de Bamiro e campo do 

cruceiro de Treos) 
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Consideración Desfavorable 

Xustificación: terreos sobre os que é preciso establecer dotacións do sistema de 

infraestruturas de comunicación e aparcadoiro de titularidade pública prevista pola 

ordenación para o núcleo de Treos, afectando parcialmente á parcela. 

Para os conxuntos parroquiais, son a súa condición de equipamento, a identificación 

como ben patrimonial e a integración da dotación no núcleo os factores que 

determinan a inclusión nas delimitacións dos núcleos. En todo caso, a ordenación 

mantén a titularidade privada destes conxuntos e uso residencial das casas reitorais 

está dentro dos autorizables polo art. 40 da LSG 2/2016 

Cambios: non introduce cambios 

 

Alegación 10: J*** ****ez M**** e ***a R****** ******lo, co núm. RE 3098/19 

Predios: 15093B50400640 

Data: 10.06.2019 

Solicitude Inclusión dos terreos no solo de núcleo rural 

Consideración Desfavorable 

Xustificación: terreos situados fóra do perímetro construído do núcleo de Bamiro 

dentro dunha zona de inserción da paisaxe natural que posibilita a conectividade 

ecolóxica entre as áreas forestais e a veiga do río Grande de Baio e que evita a 

continuidade edificatoria ao longo da estrada, seguindo os criterios informados pola 

CMATV. A súa inclusión no solo de núcleo rural provocaría un crecemento disperso, 

incumprindo os criterios de densidade de vivendas e grao de consolidación 

establecidos no artigo 23.2 da LSG 2/2016 e seguintes 

Cambios: non introduce cambios 

 

Alegación 11: M. C***** ****s Ca***, con rexistro de entrada núm. RE 3116/19 

Predios: 15093B50400759 

Data: 10.06.2019 

Solicitude Inclusión dos terreos no solo de núcleo rural 

Consideración Desfavorable 

Xustificación: terreos situados fóra do perímetro construído do núcleo de O Ceán, 

nunha zona agraria e a unha distancia maior de 100 m da edificación máis próxima. A 
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súa inclusión no solo de núcleo rural provocaría un crecemento disperso, incumprindo 

os criterios de densidade de vivendas e grao de consolidación establecidos no artigo 

23.2 da LSG 2/2016 e seguintes. 

Cambios: non introduce cambios 

 

Alegación 12: ***nc**** J***** ****sa*** V*****, co núm. RE 3146/19 

Predios: 15093B50400168 

Data: 11.06.2019 

Solicitude Inclusión dos terreos no solo de núcleo rural 

Consideración Desfavorable 

Xustificación: terreos situados fóra do perímetro construído do núcleo de Bamiro, 

nunha zona agraria e a unha distancia maior de 100 m da edificación máis próxima. A 

súa inclusión no solo de núcleo rural provocaría un crecemento disperso, incumprindo 

os criterios de densidade de vivendas e grao de consolidación establecidos no artigo 

23.2 da LSG 2/2016 e seguintes 

Cambios: non introduce cambios 

 

Alegación 13: J*** ***sa P****, con rexistro de entrada núm. RE 3147/19 

Alegación 14: Hs. Aida García Rieiro / Mercedes Fernández García, RE 3148/19 

Predios: 15093A01000049 e 15093A01000052 

Data: 11.06.2019 

Solicitude Inclusión dos terreos no solo de núcleo rural 

Consideración Desfavorable 

Xustificación: terreos situados fóra do perímetro construído do núcleo de Bamiro, 

dentro dunha zona de inserción da paisaxe natural que posibilita a conectividade 

ecolóxica entre as áreas forestais e a veiga do río Grande de Baio e que evita a 

continuidade edificatoria ao longo da estrada, seguindo os criterios informados pola 

CMATV. A súa inclusión no solo de núcleo rural provocaría un crecemento disperso, 

incumprindo os criterios de densidade de vivendas e grao de consolidación 

establecidos no artigo 23.2 da LSG 2/2016 e seguintes. Ademais, a edificación nestes 

terreos resultaría incompatible co art. 91 da LSG 2/2016. 

As faixas secundarias para prevención de riscos de incendios forestais non exclúen os 
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terreos do seu aproveitamento forestal e da plantación con especies diferentes das 

pirófitas sinaladas no anexo da LG 3/2007 cumprindo as condicións sectoriais árbores 

frondosas e, en todo caso, a ordenación urbanística non xera dereito de indemnización 

Cambios: non introduce cambios 

 

Alegación 15: M* ****ra **ma B****, con rexistro de entrada núm. RE 3149/19 

Predios: 15093B50400187, 15093B50400189 e 15093B50400190 

Data: 11.06.2019 

Solicitude Inclusión dos terreos no solo de núcleo rural 

Consideración Desfavorable 

Xustificación: terreos de uso agrario e importante potencialidade agraria, que ademais 

inciden na boa inserción paisaxística do núcleo do Ceán. A parcela 187 ten unha 

superficie parcial incorporada á delimitación do SNR, nuns terreos situados entre 

edificacións existentes. Non se xustifica a necesidade de crecemento para inclusión de 

máis terreos vacantes que se sitúen fóra do perímetro edificado (art. 33.2 RSG/2016) e 

a súa inclusión no solo de núcleo rural incumpriría o grao mínimo de consolidación 

previsto no ordenamento urbanístico 

Cambios: non introduce cambios 

 

Alegación 16: M. E***** **ma B****, con rexistro de entrada núm. RE 3150/19 

Predios: 15093B50400195 

Data: 11.06.2019 

Solicitude Inclusión dos terreos no solo de núcleo rural 

Consideración Desfavorable 

Xustificación: terreos de uso agrario e importante potencialidade agraria, que ademais 

inciden na boa inserción paisaxística do núcleo. A parcela 195 ten unha superficie 

parcial incorporada á delimitación do ámbito tradicional do Ceán. Non se xustifica a 

necesidade de crecemento para inclusión de terreos vacantes que se sitúen fóra do 

perímetro edificado (art. 33.2 RSG/2016) e a súa inclusión no solo de núcleo rural 

incumpriría o grao mínimo de consolidación previsto no ordenamento urbanístico 

Cambios: non introduce cambios 
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Alegación 17: M* *******s *******ez *a***a, con rexistro núm. RE 3151/19 

Predios: 15093B50400191 

Data: 11.06.2019 

Solicitude Inclusión dos terreos no solo de núcleo rural 

Consideración Desfavorable 

Xustificación: terreos de uso agrario e importante potencialidade agraria, que ademais 

inciden na boa inserción paisaxística do núcleo do Ceán. Non se xustifica a 

necesidade de crecemento para inclusión de terreos vacantes que se sitúen fóra do 

perímetro edificado (art. 33.2 RSG/2016) e a súa inclusión no solo de núcleo rural 

incumpriría o grao mínimo de consolidación previsto no ordenamento urbanístico 

Cambios: non introduce cambios 

 

Alegación 18: ****ma **ma **rel*, con rexistro de entrada núm. SIR 806/19 

Predios: 15093D50400595 

Data: 13.06.2019 

Solicitude Modificación das condicións urbanísticas 

Consideración Desfavorable 

Xustificación: os criterios dimensionais para segregación de parcelas, referidos na 

solicitude, non afectan ás condicións de parcela mínima existente, situación que xa se 

reflectiu no documento obxecto de exposición pública. 

Cambios: non introduce cambios 

 

Alegación 19: Ma**** Ma** **al e ****s *a***a ****ez, con núm. RE 3229/19 

Predios: 15093D50400596 

Data: 14.06.2019 

Solicitude Inclusión dos terreos no solo de núcleo rural 

Consideración Desfavorable 

Xustificación: terreos incorporados parcialmente á delimitación do núcleo de Tines, nos 

que o fondo da parcela excede as dimensións consideradas para a ordenación do 

conxunto do núcleo rural. A edificación en todo o fondo da parcela deformaría a 

estrutura do núcleo rural existente, estendéndose o uso residencial entre o parcelario 

agrario, nun ámbito que ademais ten unha importante potencia agraria e a súa 
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inclusión no solo de núcleo rural incumpriría o grao mínimo de consolidación previsto 

no ordenamento urbanístico para este ámbito 

Cambios: non introduce cambios 

 

Alegación 20: *****io *******ez L******, con rexistro de entrada núm. RE 3234/19 

Predios: 15093D50401025  e 15093D50400508 

Data: 14.06.2019 

Solicitude Inclusión dos terreos no solo de núcleo rural 

Consideración Desfavorable 

Xustificación: terreos fóra da delimitación do núcleo de Tines, nun ámbito de especial 

potencia agraria e afectados pola zona de policía de leitos fluviais. A súa inclusión no 

solo de núcleo rural provocaría un crecemento disperso, incumprindo os criterios de 

densidade de vivendas e grao de consolidación establecidos no artigo 23.2 da LSG 

2/2016 e seguintes 

Cambios: non introduce cambios 

 

Alegación 21: J*** *****do ****ez ****ez, con rexistro de entrada núm. RE 3252/19 

Predios: 15093D50400406 

Data: 14.06.2019 

Solicitude Inclusión dos terreos no solo de núcleo rural 

Consideración Desfavorable 

Xustificación: terreos fóra da delimitación do núcleo de Romarís, nun ámbito de 

especial potencia agraria e importante inserción paisaxística, polo que a ordenación 

proxectada evitou o crecemento residencial cara o S. Non se xustifica a necesidade de 

crecemento para inclusión de terreos vacantes que se sitúen fóra do perímetro 

edificado (art. 33.2 RSG/2016) e a súa inclusión no solo de núcleo rural incumpriría o 

grao mínimo de consolidación previsto no artigo 23.2 da LSG 2/2016 e seguintes 

Cambios: non introduce cambios 

 
Alegación 22: J*** ******o S**** B******, con rexistro de entrada núm. 3253/19 

Predios: 001300300NH07C 

Data: 14.06.2019 
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Solicitude Inclusión dos terreos no solo de núcleo rural 

Consideración Desfavorable 

Xustificación: terreos fóra da delimitación do núcleo de Romarís, nun ámbito de 

especial potencia agraria e importante inserción paisaxística, cunha vivenda situada a 

máis de 200 m da edificación máis proxima do SNR de Romarís. A súa inclusión no 

solo de núcleo rural provocaría un crecemento disperso, incumprindo os criterios de 

densidade de vivendas e grao de consolidación establecidos no artigo 23.2 da LSG 

2/2016 e seguintes 

Cambios: non introduce cambios 

 
 

08.04 Informes sectoriais recibidos 
 
Nesta fase do procedemento recibíronse os seguintes informes sectoriais: 
 
Informe: 06 

Organismo: Ministerio de Defensa. Goberno de España. 

Data: 23.08.2019 

Sentido: Favorable 

 
Informe: 07 

Organismo: Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. Vicepresidencia e Consellaría 

de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Xunta de Galicia. 

Data: 29.08.2019 

Sentido: Favorable 

 
Informe: 08 

Organismo: Consellaría de Infraestruturas e Mobilidade. Xunta de Galicia. 

Data: 30.08.2019 

Sentido: Favorable 

 
Informe: 09 

Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda. Ministerio 

de Fomento. Goberno de España. 

Data: 02.09.2019 
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Sentido: Favorable 

 
Informe: 10 

Organismo: Área de Fomento. Subdelegación do Goberno. 

Data: 17.09.2019 

Sentido: Favorable 

 

 
Informe: 11 

Organismo: Dirección Xeral de Telecomunicacións 

Data: 25.09.2019 

Sentido: Favorable 

 
Informe: 12 

Organismo: Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas. Ministerio para a 

Transición Ecolóxica. 

Data: 27.09.2019 

Sentido: Favorable 

 
Informe: 13 

Organismo: Instituto de Estudos do Territorio 

Data: 18.10.2019 

Sentido: Favorable 

 
Informe: 14 

Organismo: Deputación da Coruña. 

Data: 22.11.2019 

Sentido: Favorable 
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Informe: 15 

Organismo: Augas de Galicia . 

Data: 27.11.2019 

Sentido: Desfavorable 

Emendas: Considerouse necesario ampliar a documentación da rede fluvial, a ese 

efecto corríxense os planos de ordenación dos núcleos rurais 

incorporando no planos 02.01, 02.02 e 02.03; e nas súas lendas 

correspondentes a liña de policía de leitos fluviais definida de acordo 

coa información do PBA/2018 dado que na páxina á que se fai 

referencia (http://visorgis.cmati.xunta.es/dhgc/.) co enlace no informe 

non consta liña de policía no ámbito dos núcleos delimitados neste 

documento . 

Non se incorpora a normativa propia das zonas de fluxo preferente, 

dado que como o propio informe do organismo sectorial indica "o 

ámbito non está afectado pola zona de fluxo preferente nin pola zona 

de inundación". 

 
Informe: 16 

Organismo: Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Consellaría de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria 

Data: 28.01.2020 

Capítulo 1.2 Catálogo 

Apartado  Consideracións  Emenda Medidas adoptadas 

 Catalogación: estado de 

conservación,  

cumprimento de todos os 

criterios da LG 5/2016, 

estrutura do índice de 

catálogo e fichas 

Si Elimínase a referencia ao 

estado de conservación como 

criterio de catalogación, 

incorpórase referencia ao 

cumprimento de todos os 

criterios da Lei, iguálase a 

estrutura do catálogo e das 

fichas 

Xustificación:  

- A protección de patrimonio é independente do seu estado de conservación. 
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- Recóllese a obriga de cumprimento da LG 5/2016 por ser o marco normativo 

existente. 

1.2.1 Elementos incluídos: 

- construción tradicional ao 

carón do hórreo B-HT 30 

de Bamiro. 

Non Non se considera catalogable 

Xustificación: segundo constaba en contestación ao anterior informe sectorial, non se 

considera que esta edificación sexa catalogable quedando baixo a protección do art. 

40 da LSG 2/2016 e das ordenanzas. 

1.2.1 Elementos incluídos: 

- asignación niveis de 

protección. 

- muros tradicionais 

Si Revísanse os niveis de 

protección. 

Elimínase a protección 

sectorial de muros tradicionais 

Xustificación: 

Revísanse os niveis de protección igualando os criterios, de forma que no patrimonio 

arquitectónico se establece o estrutural para aquelas edificacións que conservan 

elementos significativos. Cámbiase o nivel de protección de eiras de mallar e pombais. 

Elimínase do catálogo os muros tradicionais, os cales foran sometidos a esta 

protección despois do informe de observacións e suxestións da DXPC de data do 

18.04.2018,  quedando baixo a protección xenérica da LSG  2/2016 e das ordenanzas. 

1.2.2.a Ficha patrimonio 

arquitectónico e 

etnográfico: 

Clasificación e 

cualificación, criterios 

intervención nos bens, 

perfiles artesanais en 

canles e baixantes. 

Si Complétanse e corríxense as 

fichas 

 Representación de planos Si Complétase os planos das 

fichas e corríxese erros de 

impresión 

 Contornos de protección Si Axuste de delimitacións 



 
 SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS  

 

www.dacoruna.gal | SATM | urbVMZ17mpxSNRapd  
 

 68  

 

Xustificación:  

Incorpórase un apartado específico nas fichas de clasificación e cualificación dos ben.  

Engádese, nos criterios de intervención, referencia a determinados artigos da LG 

5/2016. Elimínase a obrigatoriedade de empregar perfís artesanais en canles e 

baixantes. 

Refúndese os planos de ordenación de protección para unha mellor lectura da relación 

dos bens co entorno. 

Os contornos seguen as preexistencias do territorio agás  en que isto implica un 

contorno desproporcionado delimitando neste caso o contorno por distancia ao ben 

tomando como referencia o art.38 da LG 5/2016 

1.2.2.b.1-2 Ficha patrimonio 

arqueolóxico:código GA, 

parroquia  e lugar, 

clasificación e cualificación 

urbanística, estado 

conservación,delimitación 

ámbito de protección 

integrais, usos, etc. 

Si Incorpóranse estes datos á 

ficha 

1.2.2.b.2-5 

2.1 

Ordenanza específica para 

xacemento arqueolóxico 

SI Incorpórase normativa de 

protección específica para a 

protección deste tipo de 

patrimonio, con obriga de 

cautela arqueolóxica ( art. 197 

e 198 en relación cos art. 131 e  

142 do RSG/2016) 

 Consideración de igrexas, 

conxuntos parroquiais, 

eiras de mallar, 

arquitectura industrial, 

Pazo de Quintáns  Q-VT 08 

e  casa con escudo B-VT 

42 como bens 

arqueolóxicos 

Non Non  procede a súa 

consideración como ben 

arqueolóxico  
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 Área de protección integral Si  Defínese cal é esta área con 

asignación de usos con 

ordenanza propia 

Xustificación:  

Establécese unha normativa específica  dentro do catálogo que garanta a protección 

do  xacemento arqueolóxico limitando as novas actuacións permitidas na área de 

protección integral, e establecendo nesta zona así como no seu contorno de 

protección  determinadas cautelas arqueolóxicas. 

Nas igrexas e igrexarios non consta que se descubrira vestixios arqueolóxicos, as 

airas de mallar carecen de outra actividade que non sexa a propia malla anual, o 

escudo do Ceán  na casa B-VT 42 atópase descontextualizado, o Pazo de Quintáns 

carece de sinais que indiquen que puidera ter a súa orixe nun pazo-torre medieval e a 

torre eléctrica ten unha orixe recente; todas estas circunstancias determinan que, agás 

que se atopen restos arqueolóxicos (art. 100 da LG 5/2016), non existen razóns para a 

súa consideración como bens arqueolóxicos. 

1.2.3 Erros nas fichas B-RE 01, 

B-VT 13-14, B-VT 42, T-PZ 

01 

Si Corríxense as fichas 

 Q-FN 01 Non Sométese a vivenda tradicional 

á protección urbanística 

Xustificación: 

Complétase o plano de ordenación recollendo o muro existente da reitoral de Bamiro, 

Recóllese o hórreo B-HT 10, achégase foto do B-EC 01 de forma que se recoñece a 

edificación soporte e corríxese nos planos o seu emprazamento, elimínase a 

posibilidade de ampliación do pozo T-PZ 01. 

O forno Q-FN 01 está acaroado a unha vivenda tradicional que queda sometida á 

protección urbanística de forma que se prohibe o se derrubamento e as intervencións 

sobre ela teñen que ser respectuosas co entorno e a tipoloxía orixinaria ( art. 26.1.g, 

40 e 91.a da LSG 2/2016). Non se considera merecedora dunha protección sectorial 

de patrimonio cultural. 

Capítulo 2 Normativa de protección 

Apartado Consideracións Emenda Medidas adoptadas 
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2.2 Patrimonio arquitectónico e etnográfico: 

 Intervención e 

desprazamento de muros 

tradicionais 

Si Complétase a memoria 

 Condicións de voos dentro 

de aliñamentos 

Non Considérase axeitada esta 

determinación 

 Edificacións en ruínas Si Complétase a memoria 

 Espazos privados libres Non  Xa fica incorporado 

Xustificación: 

Elimínase a necesidade de autorización para intervir en muros tradicionais 

completando a memoria para establecer condicións para o seu desprazamento así 

como para a reciclaxe de elementos preexistentes de edificacións en ruína. 

En relación aos voos mantense a consideración. A normativa urbanística de aplicación 

así como a propia regulación da ordenanza impón que as intervencións sexan 

respectuosas co entorno natural e construído existente 

A regulación de espazos libres das ordenanzas non distingue entre espazos libres 

públicos ou privados, sendo de obrigado cumprimento para ambos. 

Capítulo 3 Ordenación 

Apartado Consideracións Emenda Medidas adoptadas 

 Viarios privados Non Recóllese o viario público 

 Planos de ordenación con 

bens catalogados e 

contornos de protección  

Si Refúndense ambos planos 

Xustificación: 

Segundo a LSG 2/2016 nos planos recolleranse os viarios públicos, existentes ou de 

nova creación. 

Incorpórase nos planos de ordenación os planos de catálogo, corrixindo os contornos 

de protección e distinguindo os aliñamentos existentes dos novos propostos. 

Delimítanse áreas de movemento de edificación de forma que se controla, dentro da 

parcela, onde se considera adecuada a implantación de nova edificación. 

 Delimitación Necrópole de 

Tines 

Si Descríbese  na ficha deste ben 

os terreos que conforman a 
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área de protección integral, a 

cal aparecía delimitada 

graficamente no plano que se 

achegaba nesta ficha 

Xustificación: 

Complétase a descrición da área de protección integral, que soamente ficaba 

identificada graficamente, de forma que se recoñezan claramente os terreos aos que 

afecta. 

 

 
Informe: 17 

Organismo: Dirección Xeral de Patrimonio Natural 

Data: 17.02.2020 

Sentido: Condicionado 

 

Xustificación: 

 

Este informe ten un carácter extemporáneo ao contar o documento de planeamento co 

avaliación ambiental estratéxica e o correspondente  informe ambiental estratéxico 

(25.06.2018) no que non consta resposta dese órgano, nin condicións a ter en conta 

na redacción do planeamento. Posteriormente foi solicitado expresamente informe 

polo Concello (19.07.2019) con data superando o prazo de 3 meses perceptivo para a 

emisión de informes sectoriais, sendo o sentido do silencio administrativo estimativo. 

 

Aínda así, as condicións fixadas no informe xa foron consideradas na formulación do 

plan e convén aclarar ou xustificar os seguintes aspectos: 

 

- Como o propio informe sinala ao inicio, non existen teselas do catálogo de  flora 

protexida dentro do ámbito territorial desta modificación. 

- Non se delimitan novos núcleos, senón que se corrixen as delimitacións xa 

existentes. 

- Nas numerosas visitas de campo realizadas, non se detectou presenza de isoetes 

fluitans dentro dos terreos clasificados coma solo de núcleo rural, nin nos leitos fluviais 
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próximos aos núcleos. 

- A delimitación proposta por esta modificación de planeamento corrixe as 

delimitacións vixentes separándose dos leitos fluviais en todos os terreos vacantes de 

uso residencial, e por tanto, reducindo a afección actual sobre as augas ao preservar a 

zona de servidume e reducir a superficie edificable actual na zona de policía de leitos. 

Polo que a afección sobre as augas será menor que a actual de aprobarse esta 

modificación puntual. 

- A diagnose ambiental do ámbito territorial integrouse, dentro do procedemento de 

avaliación ambiental, no documento ambiental estratéxico. 

 
 
Informe: 18 

Organismo: Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático.  

Informe sobre solos contaminados 

Data: 21.02.2020 

Sentido: Favorable, ao non existir afeccións de solos contaminados. 
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II RESUMO EXECUTIVO 

 

No resumo executivo redactado en cumprimento do art. 25.3 do LSRU/2015, e 86.4 do 

RSG/2016 e integrado no documento aprobado inicialmente, sinaláronse as 

consecuencias executivas do procedemento de aprobación da presente modificación 

puntual (núm. 6) das NSV/1994 de Vimianzo.  

 

1. Aprobación inicial da modificación 

 

Consonte o artigo 86 do RSG/2016, que en concordancia co art. 47 da LSG/2016 

sinala: 

  

"(...) 

 

2. O acordo de aprobación inicial dos instrumentos de planeamento urbanístico determinará, 

por si só, a suspensión do procedemento de outorgamento de licencias naqueles ámbitos do 

territorio obxecto de planeamento no caso en que as novas determinacións deste supoñan a 

modificación da ordenación urbanística vixente. Para estes efectos, determinará expresamente 

as áreas afectadas pola suspensión. 

 

Esta suspensión terá unha duración máxima de dous anos, contados desde a devandita 

aprobación inicial e, en calquera caso, extinguirase coa aprobación definitiva do planeamento. 

 

En consonancia co disposto no núm. 1, debe entenderse que a suspensión determinada polo 

acordo de aprobación inicial do planeamento tamén estará referida ás licenzas de parcelación, 

edificación e demolición (...)" 

 

Coa finalidade de poder determinar en que ámbitos debía procederse á suspensión de 

licenzas, estimuose necesario determinar as diferenzas na regulamentación existente 

a través das vixentes NSV/1994 e na modificación puntual que se formula, sempre 

baixo o criterio reitor de que a institución da suspensión de licenzas ten como obxecto 

evitar que se obstaculice a execución das futuras determinacións do novo instrumento 



 
 SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS  

 

www.dacoruna.gal | SATM | urbVMZ17mpxSNRapd  
 

 74  

 

de planeamento, de forma que, cando non se dea esta circunstancia, non procederá a 

suspensión de licenzas. 

 

A estes efectos haberá de terse en conta a posibilidade de autorizar licenzas en 

edificacións existentes, habida conta do réxime de edificios en situación de fóra de 

ordenación que estableza a modificación de planeamento. Polo que, a suspensión de 

licenzas debe afectar unicamente a aquelas obras que, en termos xerais, impliquen 

unha nova edificación, xa sexa en solos vacantes ou previa demolición da edificación 

existente. 

 

As licenzas obxecto da suspensión serán polo tanto as relativas a parcelación de 

terreos, reforma con ampliación de volume, nova edificación de soares vacantes ou 

con demolición ou baleirado e nova edificación en parcelas ocupadas por edificios 

existentes 

 

2. Ámbitos afectados pola suspensión 

 

Están afectados os ámbitos nos que o mantemento da ordenación existente resulta 

incompatible co seu desenvolvemento e naqueles nos que a nova ordenación supón 

un cambio de réxime urbanístico.  

 

A estes efectos, conforme ao previsto na normativa urbanística vixente trazouse nos 

planos 06.01, 06.02, 06.3 que acompañan ao resumo executivo, 3 tipos de ámbitos: 

 

- Ámbitos nos que se modifica a clasificación do solo de SNR a SR, nos que se 

modifica a ordenación con suspensión das licenzas, agás nos casos sinalados no 

apartado primeiro. 

 

- Ámbitos nos que se modifica a clasificación do solo de SR a SNR, nos que tamén se 

modifica a ordenación con suspensión das licenzas, agás nos casos sinalados no 

apartado primeiro. 
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- Ámbitos que estando actualmente incorporados ao SNR continúan nesta mesma 

clasificación, nos que se modifica a zonificación e/ou ordenanzas sen existir un cambio 

de réxime urbanístico, polo que non lles afecta a suspensión de licenzas sempre que 

os actos do solo que se pretenda sexan compatíbeis con ambas as dúas regulacións 

que conviven desde a aprobación inicial do documento. Sinalados nos planos coma 

ámbitos de convivencia por ser compatíbeis as ordenacións vixente e prevista. 

 

3. Aprobación definitiva 

 

A suspensión de licenzas extinguirase de xeito automático coa aprobación definitiva da 

modificación, tal e como sinala o art. 47.2 da LSG/2016. 

 

 

 
Polo equipo redactor: 
 

 

 
 
 
 
 
Teresa Fernández Lorenzo 
Arquitecta do SATM 

 
 
 
 
 
Visto e prace, o xefe do SATM 
 

 
 
 
 
 
 
Daniel Beiras García-Sabell 
Arquitecto do SATM 

 
 
 
 
 
 
Xosé Francisco Freire Corzo 
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III ÍNDICE DE PLANOS 

 

CÓDIGO PLANOS ESCALA  

   

 PLANOS DE INFORMACIÓN:   

00.01 PLANO DE INFORMACIÓN 

O CAMPO | BAMIRO | O CEÁN 

1/3.000 

00.02 PLANO DE INFORMACIÓN 

TINES | A COSTA | ROMARÍS 

1/2.000 

00.03 PLANO DE INFORMACIÓN 

TREOS | QUINTÁNS | O REFOXO 

1/2.000 

   

 PLANOS DE DELIMITACIÓ N:  

01.01 PLANO DE DELIMITACIÓN 

O CAMPO | BAMIRO | O CEÁN 

1/3.000 

01.02 PLANO DE DELIMITACIÓN 

TINES | A COSTA | ROMARÍS 

1/2.000 

01.03 PLANO DE DELIMITACIÓN 

TREOS | QUINTÁNS | O REFOXO 

1/2.000 

   

 PLANOS DE ORDENACIÓN:   

02.01 PLANO DE ORDENACIÓN 

O CAMPO | BAMIRO | O CEÁN 

1/3.000 

02.02 PLANO DE ORDENACIÓN 

TINES | A COSTA | ROMARÍS 

1/2.000 

02.03 PLANO DE ORDENACIÓN 

TREOS | QUINTÁNS | O REFOXO 

1/2.000 

   

 DELIMITACIÓN S/ PNOA ACTUAL:   

03.01 FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL 

O CAMPO | BAMIRO | O CEÁN 

1/3.000 

03.02 FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL 1/2.000 
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TINES | A COSTA | ROMARÍS 

03.03 FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL 

TREOS | QUINTÁNS | O REFOXO 

1/2.000 

   

 DELIMITACIÓN S/ VOO 1956:   

04.01 FOTOGRAFÍA AÉREA 1956 

O CAMPO | BAMIRO | O CEÁN 

1/3.000 

04.02 FOTOGRAFÍA AÉREA 1956 

TINES | A COSTA | ROMARÍS 

1/2.000 

04.03 FOTOGRAFÍA AÉREA 1956 

TREOS | QUINTÁNS | O REFOXO 

1/2.000 

   

 RESUMO EXECUTIVO:  

05.01 ÁREAS DE MODIFICACIÓN DA ORDENACIÓN 

VIXENTE 

O CAMPO | BAMIRO | O CEÁN 

1/3.000 

05.02 ÁREAS DE MODIFICACIÓN DA ORDENACIÓN 

VIXENTE 

TINES | A COSTA | ROMARÍS 

1/2.000 

05.03 ÁREAS DE MODIFICACIÓN DA ORDENACIÓN 

VIXENTE 

TREOS | QUINTÁNS | O REFOXO 

1/2.000 

 



ANEXO:  Ficha de vixencia do planeamento do Concello tras a aprobación do documento en tramitación. 

 

DATOS DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO EN TRAMITACIÓN    

Concello Vimianzo 

Provincia A Coruña 

Código  do instrumento 15092_MP06NNSSPP_202101_AD 

PLANEAMENTO VIXENTE TRAS A APROBACIÓN DO DOCUMENTO 

Clase TIP Nome do 
instrumento 

Data 
AD 

Data 
DOG 

Data 
BOP 

Causa da 
vixencia  

Incidencias xurídicas / 
Observacións 

PX NNSSPP Normas subsidiarias 
e complementarias 
de planemento do 
termo municipal de 
Vimianzo  

1994-
07-01 

 1994-
08-11 

AD Perden vixencia as 
delimitacións e ordenanzas 
zonais dos núcleos rurais 
de O Campo, Bamiro, O 
Ceán, Tines, Romarís, 
Treos, O Refoxo e 
Quintáns 

PX MP01NNSSPP Modificación puntual 
1, pola que se 
cualifica como zona 
de equipamentos 
(EO) un ámbito 
próximo á igrexa de 
Vimianzo. 

1997-
01-25 

 1997-
03-17 

AD  

PX MP02NNSSPP Modificación puntual 
2, pola que se 
cualifica con URTA 
un ámbito antes 
URLI-3. 

1997-
01-25 

 1997-
03-17 

AD  

PX MP03NNSSPP Modificación puntual 
no núcleo de Baíñas 

1995-
07-07 

 1995-
08-08 

AD  

PX MP04NNSSPP Modificación puntual 
4 das NNSS: 
Réxime urbanístico 
dos núcleos rurais 
de Vimianzo 

2017-
07-07 

2017-
09-01 

2017-
09-11 

AD Perde vixencia no ámbito 
dos núcleos rurais de O 
Campo, Bamiro, O Ceán, 
Tines, Romarís, Treos, O 
Refoxo e Quintáns 

PX MP05NNSSPP Modificación puntual 
5 das NNSS: Usos 
comerciais nas 
ordenanzas do solo 
urbano 

2018-
09-04 

2018-
11-09 

2018-
11-16 

AD  

PX MP06NNSSPP Modificación puntual 
6 das NNSS de 
Vimianzo para a 
redelimitación dos 
núcleos rurais de O 
Campo, Bamiro, O 
Ceán, Tines, 
Romarís, Treos, O 
Refoxo e Quintáns 

En 
trámite 

En 
trámite 

En 
trámite 

En 
trámite 

Modifica ás NNSSPP e a 
MP04NNSSPP respecto 
das ordenanzas zonais e 
delimitacións 
correspondentes aos 8 
núcleos rurais de  O 
Campo, Bamiro, O Ceán, 
Tines, Romarís, Treos, O 
Refoxo e Quintáns 

PD PEID Plan especial de 
dotacion para 
equipamento dun 
cemiterio en Baíñas 

 

2004-
02-14 

 2004-
03-10 

AD  

PD PEID Plan especial de 
infraestruturas e 
dotacions para 
espazo publico no 
contorno de Cereixo 

2005-
06-06 

 2005-
06-16 

AD  



PD PERI Plan especial de 
reforma interior das 
UA5 e UA-6 

2005-
07-30 

 2005-
08-19 

AD  

PD PERI Plan especial de 
reforma interior para 
o desenvolvemento 
da UA-8 

 

2005-
10-22 

 2005-
11-09 

 

 

AD  

OUTRO ED Estudo de detalle 
para UA-11 

1996-
09-28 

 1996-
11-09 

AD  

OUTRO ED Estudo de detalle 
para reaxuste de 
aliñacions na Rúa 
Piroga 

2005-
10-22 

2005-
11-15 

2006-
11-03 

AD  

PLANEAMENTO HISTÓRICO TRAS A PROBACIÓN DO DOCUMENTO  

Clase TIP Nome do 
instrumento 

Data 
AD 

Data 
DOG 

Data 
BOP 

Causa da 
perda de 
vixencia  

Incidencias xurídicas / 
Observacións 

PX (*)       

OUTRO ED Estudo de detalle 
para sinalamento de 
aliñacions e 
rasantes e 
ordenación de 
volumes nos predios 
daquela banda e 
Prado do Muíño 

2010-
11-27 

2011-
04-06 

2011-
03-02 

Anulado 
polo 
pleno do 
concello 

Despois de AD polo 
Concello consta reparo da 
Xunta de Galicia e 
sentenza xurídica 

 

(*) Ningún dos documentos de PX perde totalmente a súa vixencia pola aprobación da MP06, polo que se manteñen como 
vixentes coas observacións detalladas no cadro para as NNSSPP e MP04NNSSPP. 
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