PLANEAMENTO URBANÍSTICO, PUBLICADO NO D.O. GALICIA, NOS BOP DAS CATRO
PROVINCIAS GALEGAS, OU NA PÁXINA WEB DA XUNTA (E.A.E). XULLO 2019
APROBACIÓN DEFINITIVA
GALICIA
•

CUENCAS HIDROLÓGICAS. GALICIA COSTA, MIÑO-SIL E CANTÁBRICO OCCIDENTAL
- Sentenza do 4 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso contencioso-administrativo
número 4486/2016 contra o Real Decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os Plans Hidrolóxicos das demarcacións
hidrográficas de Galicia Costa, das Concas Mediterráneas Andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Pedras, en relación
ao Plan Hidrolóxico do Guadalete e Barbate. BOE 31/07/2019
- Sentenza do 5 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso contencioso-administrativo
número 4478/2016 contra o Real Decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os Plans Hidrolóxicos das demarcacións
hidrográficas de Galicia-Costa, das Concas Mediterráneas Andaluzas, do Guadalete e Barbate e do Tinto, Odiel e Pedras. BOE
31/07/2019
- Sentenza do 8 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar parcialmente o recurso contenciosoadministrativo número 4434/2016 contra o Real Decreto 1/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproba a revisión dos Plans
Hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura e Júcar e da parte
española das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Douro, Tajo, Guadiana e Ebro, no que incumbe ao Plan
Hidrolóxico do Guadalquivir, declarando a nulidade dalgunhas das previsións normativas impugnadas. BOE 31/07/2019

A CORUÑA
•

•
•
•

•
•
•
•

CARRAL
ANUNCIO do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento e ordenación detallada dun sector de solo
urbanizable situado no lugar das Travesas, no concello de Carral (expediente 2019AAE2323; código 2196/2019). DOG 11/07/2019
CORCUBIÓN
ANUNCIO do 11 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento no ámbito do Castelo do Cardeal, no concello
de Corcubión (expediente 2019AAE2292; código 2189/2019). DOG 29/07/2019
ANUNCIO do 11 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento: aliñacións e recuamentos nos núcleos rurais e
no solo urbano do Vilar, no concello de Corcubión (expediente 2019AAE2291; código 2188/2019). DOG 29/07/2019
MELIDE
ANUNCIO do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento para a delimitación dun sector de solo
urbanizable de uso industrial, no concello de Melide (expediente 2019AAE2311; código 2186/2019). DOG 05/07/2019
Anuncio da aprobación definitiva da modificación puntual do polígono 2 do SAU 11, Melide, BOP AC 16/07/2019
PONTECESO
ANUNCIO do 11 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de protección e infraestruturas de Pedra da Serpe, concello de Ponteceso (expediente
2019AAE2314, código 2191/2019). DOG 30/07/2019
PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS
ORDE do 28 de xuño de 2019 de aprobación definitiva da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento das Pontes de
García Rodríguez, no ámbito das Veigas (Poboado Encaso). DOG 11/07/2019
OLEIROS
ANUNCIO de aprobación definitiva do Plan especial de reforma interior (expediente FG número 614). DOG 01/07/2019
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Aprobación definitiva do expediente de expropiación para a execución do Plan especial de protección e acondicionamento do parque
arqueolóxico da Rocha (PE-7R) BOP AC 19/07/2019
VAL DO DUBRA
Anuncio de aprobación definitiva da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do Concello de Val do Dubra para a
delimitación de solo de núcleo rural de Cernadas. BOP AC 01/07/2019

LUGO
•

CASTRO DE REI
- Normativa e ordenanzas plan especial Fudace (páx. 4, r. 1825) BOP LU 01/07/2019
- RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva do proxecto
de delimitación de solo de núcleo rural do Rodeiro, parroquia de Duarría, concello de Castro de Rei (expediente PTU-LU-16/026). DOG
18/07/2019
•
FONSAGRADA, A
ORDE do 3 de xullo de 2019 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da aprobación definitiva do Plan xeral de
ordenación municipal da Fonsagrada. DOG 17/07/2019
•
LUGO
Aprobación definitiva e normativa da modificación puntual do PEPRI (214a) (páx. 6, r. 2310) padrón servizo de xantar no fogar maio de
2019 (páx. 9, r. 2324) BOP LU 31/07/2019
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•

•
•

NAVIA DE SUARNA
ANUNCIO do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
de impacto ambiental do proxecto de ordenación forestal do monte veciñal en man común de Ventosa, nas parroquias de Moia e Rao,
no concello de Navia de Suarna (Lugo) (expediente 2018/0222). DOG 05/07/2019
PALAS DE REI
ANUNCIO de aprobación definitiva do Plan parcial do polígono industrial de Palas de Rei. DOG 22/07/2019
PONTENOVA, A
Aprobación definitiva do estudo de detalle da mazá RM9 definida nas NNSS de planeamento (páx. 9, r. 1880) BOP LU 04/04/2019

OURENSE
•

BOBORÁS
ANUNCIO do 11 de xullo de 2019, 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 na Almuzara, concello de Boborás (expediente
2019AAE2320, código 2197/2019). DOG 30/07/2019
•
CENLLE
ANUNCIO do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de
impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Osmo, no concello de Cenlle
(Ourense) (expediente 2018/0162). DOG 05/07/2019
•
MASIDE
- Modificación puntual do núcleo de Lovada no concello de Maside [1681/2019] BOP OU 06/07/2019
- Modificación puntual do núcleo de Ribas no concello de Maside [1682/2019] BOP OU 09/07/2019
- Modificación puntual del núcleo de Ribiñas no concello de Maside [1683/2019] BOP OU 11/07/2019
•
MONTEDERRAMO
ANUNCIO do 11 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico de delimitación de solo do núcleo rural de Vilariño Frío, concello de Montederramo (expediente 2019AAE2317,
código 2192/2019). DOG 30/07/2019

PONTEVEDRA
•

•

•

•
•
•

•

•

CALDAS DE REIS
RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se dá publicidade da parte
dispositiva da Sentenza 216/2019, do 16 de abril, da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. no
que se refire a ordenación da parcela rexistral número 9.160 propiedade da recorrente, interposto por Tres Mares, S.A. DOG
23/07/2019
PONTEVEDRA
ANUNCIO do 19 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
ambiental estratéxica correspondente ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica do Proxecto sectorial de incidencia
supramunicipal de reforma e ampliación do Hospital Gran Montecelo no concello de Pontevedra, promovido pola Dirección Xeral de
Recursos Económicos do Servizo Galego de Saúde (expediente 2018AAE2232; código 2112/2018).DOG 04/07/2019
PORRIÑO, O
ANUNCIO do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral para dar acceso ao polígono industrial PPI-5, no concello do Porriño
(expediente 2019AAE2315; código 2190/2019). DOG 11/07/2019
ROSAL, O
Consellería de Cultura e Turismo. DECRETO 71/2019, do 13 de xuño, polo que se amplía a delimitación de ben de interese cultural dos
muíños do Folón e do Picón no termo municipal do Rosal (Pontevedra). DOG 01/07/2019
SALVATERRA DO MIÑO
ORDE do 12 de xuño de 2019 de aprobación definitiva da modificación das normas subsidiarias municipais do Concello de Salvaterra
de Miño (Pontevedra). BOP PO 12/07/2019
VALGA
ANUNCIO do 12 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración
ambiental estratéxica correspondente ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria do Plan parcial do sector de solo
urbanizable S-I04 no concello de Valga, promovido por Extrusionados Galicia, S.A. (expediente 2016AAE1960, código 1867/2016). DOG
30/07/2019
VILA DE CRUCES
ANUNCIO do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da VIII modificación puntual das normas subsidiarias do termo municipal de Vila de Cruces (expediente
2019AAE2310; código 2187/2019). DOG 11/07/2019
VILANOVA DE AROUSA
- ANUNCIO do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 22 das normas subsidiarias de planeamento municipal para a redelimitación do
núcleo rural de San Roque do Monte, no concello de Vilanova de Arousa (expediente 2019AAE2321; código 2195/2019). DOG
11/07/2019
- ANUNCIO do 11 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 23 das normas subsidiarias de planeamento municipal para a redelimitación do
núcleo rural de Fonsín, concello de Vilanova de Arousa (expediente 2019AAE2329, código 2199/2019). DOG 30/07/2019
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APROBACIÓN INICIAL
A CORUÑA
•
•
•
•
-

ARANGA
Aprobación inicial de Proxecto de Urbanización do Sector I2 de solo urbanizable de uso industrial BOP AC 19/07/2019
BERGONDO
ANUNCIO da aprobación inicial do Plan especial de infraestruturas senda fluvial do río Maior. DOG 02/07/2019
CARBALLO
ANUNCIO de información pública do Plan parcial S-I4-Calvo (expediente 2017/X999/001621). DOG 01/07/2019
ANUNCIO de información pública do Plan parcial S-T3 A Revolta (expediente 2018/X999/000979). DOG 01/07/2019
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Anuncio de información pública do Proxecto de normalización de predios na rúa da Estrada (tramo de parcelas sen edificar situado
entre os números 82 e 88) BOP AC 15/07/2019
Anuncio de licitación do Concello de Santiago de Compostela do alleamento da participación municipal do 59,948% da parcela
denominada quinteiro 2 do Proxecto de compensación do SUP-1 (Romero Donallo) BOP AC 24/07/2019

LUGO
•
•

COSPEITO
Información pública proxecto urbanización (páx. 6, r. 2353) BOP LU 31/07/2019
POL
ANUNCIO do 15 de xullo de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se comunica a aprobación do Acordo de reestruturación
parcelaria da zona de Santo Estevo de Pol (Pol-Lugo). DOG 31/07/2019

OURENSE
•
•
•
•

ALLARIZ
ANUNCIO do 16 de xullo de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, de notificación do inicio do trámite de audiencia en relación co
expediente de concentración parcelaria de San Vitoiro-Urrós (Allariz-Ourense). DOG 31/07/2019
ENTRIMO
Exposición pública da aprobación inicial do Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais [1807/2019] BOP OU
01/07/2019
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Exposición pública aprobación inicial proxecto acceso á Laxe, O Carballo de Soutopenedo e A Carballeira. BOP POU 31/07/2019
VERÍN
ANUNCIO da aprobación inicial do Instrumento de ordenación provisional. DOG 05/07/2019

PONTEVEDRA
•

CUNTIS
ANUNCIO da aprobación inicial do Plan especial de infraestruturas e dotacións do núcleo do Campo. DOG 01/07/2019

ANEXO. PLANS CON TRÁMITE de EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEXICA ABERTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alegacións a través do seguinte enlace
Coruña, A
2208/2019 Modificación puntual do PXOM no ámbito do polígono M22 “Parque do Agra Ver
Redondela
2209/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións para centro de terceira idade Ver
Sada
2210/2019 Plan especial de reforma interior do ámbito APR-3.1 “Camiño de Fiunchedo Ver
Santiago de Compostela
2211/2019 Modificación puntual núm.1 do Proxecto sectorial do parque empresarial de Santiago de Compostela Ver
Maside
2212/2019 MP Normas subsidiarias de planeamento para a delimitación do núcleo rural de Constanza Ver
Arteixo
2213/2019 Modificación do proxecto sectorial do parque de actividades económicas de Arteixo Ver
As Pontes de García Rodríguez
2214/2019 PEID para construción dunha unidade residencial en solo rústico Ver
Ourense
2215/2019 Instrumento de ordenación provisional no ámbito do sector Nº20 “Fonsillón-A Farixa Ver
Ortigueira
2216/2019 PE de dotacións e infraestruturas para equipamento en solo rústico: Aula da Natureza, Ver
Betanzos
22017/2019 MP das NNSSPP referida a regulación da implantación novas gasolineiras ámbito do SU e NR Ver
Lalín
22018/2019 MP do plan parcial para a inclusión de uso dotacional sanitario (Plan parcial Areal-1) Ver
Grove, o
2219/2019 PE de infraestruturas e dotacións para construción de campamento turístico en solo rústico Ver
Paderne

2220/2019 PE de infraestruturas e dotacións para a construción dun albergue de peregrinos Ver
•

Vilanova de Arousa
2221/2019 PEID para uso de aparcadoiro en parcela para o equipamento sanitario Ver

3/3

