PLANEAMENTO URBANÍSTICO, PUBLICADO NO D.O. GALICIA, NOS BOP DAS CATRO PROVINCIAS
GALEGAS, OU NA PÁXINA WEB DA XUNTA (E.A.E), primeira quincena de MARZO de 2018.
APROBACIÓN DEFINITIVA
A CORUÑA
•
ARTEIXO
Aprobación inicial de cotas provisionais e parciais de urbanización das UA 16.1 e UA 16.3 BOP AC 14/06/2018
•
BAÑA, A
ANUNCIO de modificación do Plan xeral de ordenación municipal. DOG 03/02/2018
•
BOIRO
- ANUNCIO do 5 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal para a delimitación dos núcleos da Madalena,
Escarís-San Mauro e Goiáns-Outeiro-Changuiña-Ponte Goiáns, concello de Boiro (expediente 2017AAE2114; código 2013/2017). DOG
05/03/2018
- ANUNCIO do 6 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal para a delimitación do núcleo rural da Ponte
Beluso-Amañecida, no concello de Boiro (expediente 2017AAE2113, código 2009/2017). DOG 05/03/2018
- ANUNCIO do 6 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal para a delimitación do núcleo rural de Vilariño,
Cespón, do concello de Boiro (expediente 2017AAE2111; código 2012/2017). DOG 06/03/2018
- ANUNCIO do 5 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal para a delimitación dos núcleos de San Roque e
A Arribada, do concello de Boiro (expediente 2017AAE2110; código 2011/2017). DOG 06/03/2018
•
BRIÓN
ANUNCIO de aprobación definitiva dun estudo de detalle. DOG 15/03/2018
•
CAMARIÑAS
RESOLUCIÓN da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 24 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas,
pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 23 de novembro de 2017, polo que se aproba definitivamente o
proxecto da repotenciación do parque eólico Cabo Vilano como proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, así como das
disposicións normativas contidas no mencionado proxecto. DOG 09/03/2018
•
CARBALLO
ANUNCIO do 7 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 1 do proxecto sectorial do parque empresarial de Carballo (expediente
2017AAE2128, código 2021/2017). DOG 05/03/2018
•
CARIÑO
ANUNCIO do 2 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 3 do Plan xeral de ordenación municipal, revisión das alturas das ordenanzas,
do réxime de fóra de ordenación e outros aspectos normativos, do concello de Cariño (expediente 2017AAE2120; código 2016/2017).
DOG 06/03/2018
•
CORUÑA, A
- ANUNCIO do 30 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal, incorporación e revisión de elementos no
catálogo e modificación das normas urbanísticas de protección do concello da Coruña (expediente 2017AAE2121; código 2017/2017).
DOG 06/03/2018
- ANUNCIO de aprobación definitiva do estudo de detalle para a ordenación volumétrica do estadio de Riazor (expediente
631/2017/187). DOG 13/02/2018
•
RIBEIRA
ANUNCIO do 20 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal, solo urbanizable industrial, concello de Ribeira
(expediente 2017AAE2123; código 2018/2017). DOG 05/03/2018
•
SANTIAGO
ANUNCIO do 2 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan parcial do SUND-8 Monte Vidán, no concello de Santiago de Compostela, promovido por Santiago Sur
Galicia, S.L. (expediente 2017AAE2125; código 2020/2017). DOG 06/03/2018
LUGO
•

FONSAGRADA
ANUNCIO do 19 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
de impacto ambiental sobre o proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de dúas parcelas na parroquia de Veiga de Logares,
concello da Fonsagrada (Lugo), promovido por Antonio Rancaño Álvarez (clave 2017/0153). DOG 06/03/2018

OURENSE
•
CENLLE
ANUNCIO do 12 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
de impacto ambiental do cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Santa María de Razamonde, no concello
de Cenlle (Ourense), promovido por Viña da Cal, S.L. (clave 2017/0071). DOG 06/03/2018
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•
•

MACEDA
Información pública da aprobación inicial do proxecto de equidistribución para a execución da área de repartimento n.º 15 do Plan
Xeral de Ordenación Municipal. [558/2018] BOP OU 06/03/2018
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Aprobación definitiva da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal de San Cibrao das Viñas, no ámbito do Polígono
Industrial David Ferrer Garrido e nas normas urbanísticas do Plan Xeral de Ordenación Municipal e da normativa e ordenanzas da
modificación. [531/2018] BOP OU 07/03/2018

PONTEVEDRA
•
BUEU
Normativa urbanística e ordenanzas, do plan xeral de ordenación municipal do concello de BUEU BOP PO 02/03/2018
•
CANGAS. Portos de Galicia
RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2018 pola que se aproba o documento de delimitación dos espazos e usos portuarios do porto de
Cangas. DOG 02/03/2018
APROBACIÓN INICIAL
A CORUÑA
•
ARTEIXO
ANUNCIO de aprobación inicial do Plan especial de infraestruturas e dotacións para a construción dunha piscina pública en Meicende.
DOG 01/03/2018
•
CAMBRE
- ANUNCIO de información pública sobre a aprobación inicial do Plan especial de equipamento en solo rústico de Cela. DOG 12/03/2018
- ANUNCIO de información pública sobre a aprobación inicial do Plan especial de infraestruturas e dotacións para a realización dun
espazo dotacional público en Anceis. DOG 12/03/2018
•
SADA
ANUNCIO de proposta de convenio de execución urbanística para a obtención anticipada de terreos destinados a viario no ámbito da
APR-PERI-D3.1. DOG 13/02/2018
•
VIMIANZO
ANUNCIO de rectificación de erro material nas NSV/1994. DOG 12/03/2018
LUGO
•

CERVO
ANUNCIO da aprobación inicial do estudo de detalle. DOG 06/03/2018

OURENSE
•
VERÍN
ANUNCIO de información pública sobre a aprobación inicial do Plan de infraestruturas e dotacións do espazo dotacional público en
Fontenova. DOG 12/03/2018
•
XINZO DE LIMIA
Aprobación inicial do proxecto de urbanización parcial do camiño da Cerámica, Praza e prolongación da Rúa Deputación. [804/2018]
BOP OU 10/03/2018

PONTEVEDRA
•
PONTEVEDRA e BARRO
ANUNCIO da Axencia Galega de Infraestruturas do 16 de febreiro de 2018 polo que se somete ao trámite de información pública a
separata para información pública do proxecto de construción relativo ao itinerario peonil e ciclista na PO-531, treito A DevesaBretoña, punto quilométrico 6+200-10+250, de clave PO/16/261.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios
afectados polo proxecto. DOG 05/03/2018
•
VIGO
ANUNCIO do 9 de febreiro de 2018, da Xerencia Municipal de Urbanismo, de aprobación inicial da modificación puntual do Plan parcial
de Navia (expediente 15666/411).DOG 07/03/2018
•
VILANOVA DE AROUSA
ANUNCIO de información pública sobre a aprobación inicial da modificación puntual número 17 das normas subsidiarias de
planeamento municipal. DOG 12/03/2018
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ANEXO. PLANS CON TRÁMITE de EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEXICA ABERTO
Alegacións a través do seguinte enlace
•
Malpica de Bergantiños
2033/2018 Plan especial de reforma interior da unidade de actuación UA-8 Ver
•
Bergondo
2034/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Bergondo Ver
•
Mos
2035/2018 MP nº1 do PXOM delimitación dun sector de SU de usos dotacionais e terciarios Ver
•
Sanxenxo
2036/2018 MP nº 9 do PXOM para a delimitación do núcleo rural Major-Pragueira Ver
•
Vigo
2037/2018 PS-3 área científico tecnolóxica 2 do PS de ordenación territorial do Campus do Mar na ETEA Ver
•
Moaña
2038/2018 PE de reforma interior que desenvolve o solo urbano non consolidado do polígono 11 do PXOM Ver
•
Santiago de Compostela
2039/2018 Modificación puntual do Plan parcial do SUNP-22 (Castro de Abaixo) Ver
•
Carballo
2040/2018 Modificación puntual nº 4 do Plan xeral de ordenación municipal Ver
•
Nigrán
2041/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións en Portocelo Ver
•
Petín
2042/2018 PE de infraestruturas e dotacións para construción de hotel-apartamento en solo rústico Ver
•
Oleiros
2043/2018 MP do PXOM para reclasificar o solo urbanizable SUD-17 “Monte do Sino" en solo urbano Ver
•
Porriño, O
2044/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello do Porriño Ver
•
Arteixo
2045/2018 Plan especial de dotacións para creación dunha zona de equipamentos públicos en Vilarrodís Ver
•
Carballo
2046/2018 Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións en Razo-Arnados Ver
•
Cerdedo-Cotobade
2047/2018 Plan especial de dotacións para situar unha residencia de terceira idade Ver
•
Vila de Cruces
2048/2018 PE de infraestruturas e dotacións para construción de cemiterio municipal de Añobre Ver
•
Palas de Rei
2049/2018 Modificación puntual do plan parcial do Parque empresarial Ver
•
Oza-Cesuras
2050/2018 MP das Normas subsidiarias nos núcleos rurais de Piñeiro de Vales e A Castellana, Ver
•
Ponteareas
2051/2018 Plan especial de reforma interior do ámbito do PEONR-01 A Portela, Ver
•
Vimianzo
2052/2015 Modificación puntual nº 6 das Normas subsidiarias de planeamento Ver
•
Calvos de Randín
2053/2018 PE para a creación de solo urbano con destino a usos industriais de terciarios, Ver
•
Carballo
2054/2018 PP do sector do solo urbanizable delimitado SUR-D/SI-4 - AR S-I4 do PXOM Ver
•
Laxe
2055/2018 Plan parcial do sector de solo urbanizable S.UBLE-1 Ver
•
Cartelle
2056/2018 Delimitación de solo de núcleo rural do Mato Ver
•
Corcubión
2057/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións para cemiterio Ver
•
Corcubión
2058/2018 Plan especial de reforma interior do ámbito das antigas fábricas de salazón en Quenxe Ver
•
Estrada, A
2059/2018 PE de infraestruturas e dotacións parcela na parte posterior da Estación de Autobuses Ver
•
Carballo
2060/2018 Modificación puntual nº 3 do PXOM de Carballo en normativa Ver
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