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AMES E NEGREIRA, BEN DE INTERESE CULTURAL
Resolución de 14 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, da Consellería de Cultura e Turismo, pola que se incoa o
procedemento para declarar ben de interese cultural o ponte de A Ponte Maceira sobre o río Tambre, entre os concellos de A mes e
Negreira (A Coruña). BOE 03/06/2020
BETANZOS. Bens de interese cultural
Decreto 23/2020, de 6 de febreiro, polo que se declara ben de interese cultural o Parque do Pasatempo de Betanzos (A Coruña). BOE
09/06/2020
CARBALLO
Aprobación definitiva do estudo de detalle da fachada costeira en Razo, previsto no Plan xeral de ordenación municipal de Carballo.
DOG 09/06/2020
Aprobación definitiva da modificación puntual n.º 1 PXOM - Normativa BOP AC 18/06/2020
Modificación puntual n.º 2 da aprobación definitiva. Normativa BOP AC 18/06/2020
Modificación puntual n.º 4 da aprobación definitiva. Normativa BOP AC 18/06/2020
BOP AC 18/06/2020
CORUÑA, A
ANUNCIO de aprobación do cambio de uso do Plan xeral de ordenación municipal vixente na parcela sita no lugar Castaño de Eirí s, 1D,
A Coruña, polo uso de benestar social e asistencial público (expediente 631/2020/74). DOG 01/06/2020
Anuncio da aprobación da modificación na ficha de catálogo 8319302, rúa Cantón Pequeno, 27, do PEPRI 2015 da Coruña e da
rectificación de erros materiais (expediente 631/2019/151) BOP AC 09/06/2020
LARACHA
ANUNCIO do Acordo do Pleno do Concello polo que se aproba definitivamente o estudo de detalle para ordenación de volumes
(Paiosaco). DOG 29/06/2020
LAXE
RESOLUCIÓN da Consellería de Cultura e Turismo do 19 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pola que se incoa
o procedemento para declarar ben de interese cultural a igrexa de Santa María da Atalaia, no termo municipal de Laxe. DOG
02/06/2020 e BOE 16/06/2020
Anuncio de aprobación definitiva e publicación da normativa do estudo de detalle para regularización e reaxuste de rasantes, mellora
de accesibilidade na confluencia das rúas Vista Alegre, Cantón e Alfredo Brañas, de Laxe. BOP AC 05/06/2020
OLEIROS
ORDE do 7 de maio de 2020 de aprobación definitiva da modificación puntual número 10 na zona da rúa Traballo e rúa Batán do Plan
xeral de ordenación municipal de Oleiros, para os efectos do artigo 60.16 da Lei do solo de Galicia. DOG 01/06/2020
ORDE do 14 de maio de 2020 de aprobación definitiva da modificación puntual número 11 do Plan xeral de ordenación municipal de
Oleiros, para os efectos do artigo 60.16 da Lei do solo de Galicia. DOG 01/06/2020
Normativa e ordenanzas da modificación puntual do PXOM núm. 9 "Monte do Sino" BOP AC 16/06/2020
Normativa e ordenanzas da modificación puntual do PXOM núm. 10 "Rúa do Traballo e rúa Batán" BOP AC 16/06/2020
Normativa e ordenanzas da modificación puntual do PXOM núm. 11 pol-31 BOP AC 16/06/2020
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Anuncio de información pública relativo ao inicio do procedemento de equidistribución e aprobación inicial dos estatutos e bases de
actuación da Xunta de Compensación da AEI-Ea do PERI-2. Conxo de Arriba BOP AC 22/06/2020
TEO
ANUNCIO do 5 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan parcial dun sector delimitado no SUND-3, Os Tilos II, no concello de Teo, promovido por Mentores en
Activos Inmobiliarios, S.L. (expediente 2020AAE2422; código 2295/2020). DOG 18/06/2020
ZAS
Anuncio de aprobación definitiva do Proxecto de ocupación directa para a obtención de parte dos terreos dotacionais do AR-Sector RB1 BOP AC 12/06/2020

LUGO
•

•

•

•

GUITIRIZ
ORDE do 1 de xuño de 2020 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de aprobación definitiva do Plan xeral de
ordenación municipal de Guitiriz (Lugo). DOG 22/06/2020
INCIO, O
RESOLUCIÓN da Consellería de Cultura e Turismo do 19 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pola que se incoa
o procedemento para declarar ben de interese cultural a igrexa de Santa Cruz, no termo municipal do Incio. DOG 02/06/2020 e BOE
16/06/2020
LUGO
ANUNCIO de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal relativa á delimitación do núcleo
rural Carrigueiros-Ribicas, da parroquia do Burgo e da súa área de expansión. DOG 23/06/2020
PARAMO, O
ANUNCIO do 9 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan básico municipal do concello do Páramo (expediente 2020AAE2430; código 2297/2020). DOG
25/06/2020

OURENSE
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•

CENLLE
Información pública da aprobación definitiva do Proxecto de urbanización para a construción de seis vivendas modulares en Cenlle
[1162/2020] BOP OU 12/06/2020
PADERNE DE ALLARIZ
Aprobación definitiva de la modificación puntual n.º 1 del Plan General de Ordenación Municipal de Paderne de Allariz [1016 /2020]
BOP OU 20/06/2020
RÚA, A
ANUNCIO do 9 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan parcial do polígono industrial As Pedreiras, no concello da Rúa (expediente 2018AAE2237; código
2293/2020). DOG 23/06/2020

•

•

PONTEVEDRA
•

PONTEVEDRA
ANUNCIO da aprobación definitiva do estudo de detalle para o reaxuste de aliñacións na rúa da Ponte Muíños, en Lourizán. DOG
15/06/2020
TOMIÑO
Aprobación definitiva proxecto de reparcelación ar-4 do PXOM de Tomiño BOP PO 26/06/2020
VILANOVA DE AROUSA
ANUNCIO do 5 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan parcial do polígono industrial de Tremoedo para a reforma da cualificación
pormenorizada de dúas parcelas, no concello de Vilanova de Arousa (expediente 2020AAE2428; código 2296/2020). DOG 18/06/2020

•
•
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ABEGONDO
ANUNCIO do 3 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda,
polo que se somete a participación pública o documento base do Plan de conservación do espazo natural de interese local Ribeiras do
Mero-Barcés, pertencente ao concello de Abegondo. DOG 10/06/2020
ARTEIXO
ANUNCIO de aprobación inicial de proxecto de expropiación polo procedemento de taxación conxunta para a ampliación da
capacidade da avenida da Deputación, no polígono industrial de Sabón. DOG 12/06/2020
CAMBRE
ANUNCIO da aprobación inicial da modificación puntual das normas subsidiarias do planeamento de Cambre na unidade de
execución número 8 B, O Temple. DOG 25/06/2020
ANUNCIO da aprobación inicial da modificación puntual das normas subsidiarias do planeamento de Cambre referente á
localización de diversas edificacións e actividades. DOG 25/06/2020
CERCEDA
ANUNCIO de aprobación inicial da modificación puntual das normas subsidiarias do Concello de Cerceda en relación con Areosa. DOG
23/06/2020
CERDEDO-COTOBADE
ANUNCIO do Acordo do Pleno do Concello de Cerdedo-Cotobade polo que se acorda a aprobación inicial e se somete a información
pública o expediente expropiatorio, polo procedemento de taxación conxunta, dos bens e dereitos que se precisa ocupar para
expropiación para a construción da residencia da terceira idade na Chan, Carballedo. DOG 29/06/2020
CORUÑA, A
RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se acorda someter a información pública a revisión do Plan de emerxencia exterior do
polígono da Grela-Bens. DOG 08/06/2020
Anuncio de aprobación inicial do cambio de sistema de actuación de compensación a concerto do polígono R40 no lugar de
Peñarredonda, 1 BOP AC 10/06/2020
Anuncio da aprobación inicial do proxecto de normalización de fincas no camiño do Martinete n.º 11 BOP AC 10/06/2020
MUGARDOS
ANUNCIO da aprobación inicial do estudo de detalle para definir as aliñacións nas Barcias, O Seixo e Mugardos. DOG 10/06/2020
PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS
Anuncio de aprobación inicial do proxecto de urbanización do Poboado das Veigas (Poboado de ENCASO) BOP AC 04/06/2020
Reanudación do prazo para presentar alegacións ao Inventario municipal de bens, dereitos e camiños municipais BOP AC 05/06/2020
e BOP AC 10/06/2020
PONTECESO
ANUNCIO da aprobación inicial do Plan especial de infraestruturas en solo rústico e de núcleo rural para a construción dun centro de
investigación, formación e coidado de persoas maiores en Bardaio. DOG 15/06/2020
SANTIAGO DE COMPOSTELA
ANUNCIO de información pública do estudo de detalle para a dotación de accesibilidade ao grupo de vivendas de San Ignacio de
Loyola. DOG 05/06/2020
TORDOIA
Regulación camiño no lugar de Tarroeira, parroquia de Castenda BOP AC 06/06/2020

LUGO
•

CASTRO DE REI
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•

ANUNCIO de aprobación inicial do expediente do Plan especial para a ampliación do parque empresarial de Castro de Ribeiras de Lea.
DOG 29/06/2020
LUGO
ANUNCIO da aprobación inicial do estudo de detalle de agregación das parcelas 13-14 do quinteiro 1206 (praza Maior números 4 e 5)
do Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior do recinto amurallado de Lugo e a súa zona de influencia (PEPRI). DOG
30/06/2020

PONTEVEDRA
•

GONDOMAR
- Inicio procedemento de investigación sobre a modificación no inventario de bens municipais do camiño denominado camiño número
253 en Guisande, Vincios BOP PO 16/06/2020
- Inicio procedemento modificación no inventario de bens municipais do camiño de Ameixeria-Ripote en Gondomar BOP PO
16/06/2020
- Inicio procedemento de modificación no inventario de bens municipais do camiño denominado "camiño dos reais" en Mosteiro, Donas
BOP PO 16/06/2020
•
GROVE, O
ANUNCIO de información pública sobre a aprobación inicial do Plan especial de infraestruturas e dotacións para a implantación dun
campamento turístico en solo rústico. DOG 19/06/2020
•
VILAGARCÍA DE AROUSA
Aprobación inicial proxecto normalización de predios en rúa Revelle, promovido por Paloma Soledad Fernández Nogueira BOP PO
12/06/2020
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Alegacións a través do seguinte enlace
Carballiño
2304/2020 MP nº11 do PXOM para adaptar a normativa do réxime de fora de ordenación á Lei 2/2016 Ver
Ortigueira
2305/2020 PEID para a implantación dun equipamento destinado a albergue xuvenil Ver
Baiona
2306/2020 Plan parcial do sector SUD-10 “Covaterreña” do PXOM de Baiona Ver
Sada
2307/2020 Plan especial de reforma interior do núcleo da Cañota, en Meirás-Sada Ver
Cee
2308/2020 Modificación puntual do Proxecto sectorial do parque empresarial de Cee Ver
Os Blancos
2309/2020 Plan especial de infraestruturas e dotacións para centro de persoas maiores Ver
Outeiro de Rei
2310/2020 Modificación da ordenanza residencial do PP SUB-SI Santa Isabel. Ver
Chantada
2311/2020 Modificación puntual núm.8 do PXOU de Chantada. Ver
Valga
2312/2020 Plan especial de infraestruturas e dotacións para o desenvolvemento do SX-SU03 do PXOM Ver
Arnoia
2313/2020 Modificación puntual núm 1 do PXOM de Arnoia Ver
Boiro
2314/2020 MP PXOM adaptación ao Proxecto sectorial de ampliación das instalacións de Jealsa Rianxeira Ver
Coruña, A
2315/2020 Modificación puntual do PXOM da Coruña no ámbito da acción QG-49 “Equipamento en Oza Ver
Sanxenxo
2316/2020 Modificación puntual núm.10 do PXOM de Sanxenxo no ámbito de Canelas Ver
As Pontes de García Rodríguez
2317/2020 Plan parcial da área industrial de Portorroibo Ver
A Estrada
2318/2020 PERI do ámbito de solo urbano non consolidado SUNC-R01 (Av. América) Ver
A Estrada
2319/2020 PERI do ámbito de solo urbano non consolidado SUNC-R02 (R.Forcarei) Ver
Pontevedra
2320/2020 MP o PEPRICA para a recuperación da antiga casa reitoral de San Bartolomeu Ver
Vigo
2321/2020 Plan xeral de ordenación municipal Ver
Dodro
2322/2020 Modificación puntual núm.4 do PXOM Ver
Corcubión
2323/2020 Modificación puntual das NNSSPP do concello de Corcubión: normativa urbanística Ver
Abegondo
2324/2020 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Abegondo Ver
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