PLANEAMENTO URBANÍSTICO, PUBLICADO NO D.O. GALICIA, NOS BOP DAS CATRO
PROVINCIAS GALEGAS, OU NA PÁXINA WEB DA XUNTA (E.A.E). AGOSTO 2020
APROBACIÓN DEFINITIVA
A CORUÑA
•

•
•

•

•

•

•

•

A CORUÑA
- ANUNCIO do 30 de xullo 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 xeral de ordenación municipal da Coruña no ámbito da acción QG-49
Equipamento en Oza, no concello da Coruña (expediente 2020AAE2454, código 2315/2020). DOG 20/08/2020
- ANUNCIO de aprobación definitiva do estudo de detalle para a ampliación de instalación de Showa Denko Carbón Spain S.A.
(expediente 631/2019/77) BOP AC 21/08/2020
AMES
ANUNCIO de aprobación definitiva do estudo de detalle das parcelas R.4 e R.5, APE P.B7-04 Rego dos Pasos Sur II, do Plan xeral de
ordenación municipal de Ames (expediente 2020/213/000005). DOG 04/08/2020
ARTEIXO
RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2020 do INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO pola que se fai pública a aprobación definitiva da
modificación número 1 do proxecto sectorial do Parque de actividades económicas de Arteixo, aprobada mediante o Acordo do
Consello da Xunta de Galicia do 25 de xuño de 2020. DOG 20/08/2020
BOIRO
ANUNCIO do 21 de xullo 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 xeral de ordenación municipal para a súa adaptación ao Proxecto sectorial de
ampliación das instalacións de Jealsa Rianxeira, S.A., no concello de Boiro (expediente 2020AAE2433; código 2314/2020). DOG
07/08/2020
CARBALLO
- ANUNCIO de aprobación definitiva do expediente 2018/ X999/000979, Plan parcial do sector de solo urbanizable delimitado
SUR-D/S-T3/AR S-T3 do PXOM (A Revolta).DOG 18/08/2020
- ANUNCIO (expediente 2017/X999/001621).Acordou aprobar a corrección do punto 6.3 da memoria xustificativa do plan parcial do
sector urbanizable delimitado SUR-D/S-I4/AR S-I4 do PXOM (Calvo), aprobado definitivamente na sesión do Pleno municipal que tivo
lugar o 25 de novembro de 2019 (publicado no DOG número 39, do 27 de febreiro de 2020), parágrafo relativo ao punto 2) DOG
28/08/2020
CEE
ANUNCIO do 21 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual do proxecto sectorial do parque empresarial de Cee, no concello de Cee, promovida
pola sociedade Solo Empresarial del Atlántico, S.L. (expediente 2020AAE2429; código 2308/2020). DOG 07/08/2020
FISTERRA
Publicación de ordenanzas da aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal de Fisterra. Orde da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda do 5 de agosto de 2020 e inscrición no Rexistro de Planeamento Urbanístico do 14 de xullo de 2020
BOP AC 07/08/2020
OLEIROS
Aprobación definitiva do Plan especial de protección e acondicionamento do Río de San Pedro PE-2r BOP AC 31/08/2020

LUGO
•
•

•

•

CASTRO DE REI
Delimitación de núcleo rural de O Rodeiro (DUARRÍA) (páx. 1, r. 1161) BOP LU 06/08/2020
CHANTADA
ANUNCIO do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 8 do Plan xeral de ordenación urbana de Chantada (expediente 2020AAE2448,
código 2311/2020). DOG 19/08/2020
FOLGOSO DO COUREL
ANUNCIO do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a memoria
ambiental correspondente ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica do Plan xeral de ordenación municipal de Folgoso do
Courel. DOG 20/08/2020
OUTEIRO DE REI
ANUNCIO do 21 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual da ordenanza residencial do Plan
parcial do sector de solo urbanizable SUB-SI Santa Isabel, no concello de Outeiro de Rei (expediente 2020AAE2451; código 2310/2020).
DOG 07/08/2020

OURENSE
•

ARNOIA
ANUNCIO do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 1 do Plan xeral de ordenación municipal da Arnoia (expediente 2020AAE2453,
código 2313/2020).DOG 20/08/2020
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BLANCOS, OS
ANUNCIO do 21 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático , polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións para residencia de maiores, no concello dos Blancos (expediente
2020AAE2447; código 2309/2020). DOG 07/08/2020
CALVOS DE RANDÍN
ANUNCIO da Deputación Provincial de Ourense sobre a aprobación definitiva do estudo de delimitación de treitos urbanos nas
estradas provinciais que discorren polos solos de núcleo rural no concello de Calvos de Randín. DOG 06/08/2020
CARBALLEDA DE AVIA
ANUNCIO da Deputación Provincial de Ourense sobre a aprobación definitiva do estudo de delimitación de treitos urbanos nas
estradas provinciais que discorren polos solos de núcleo rural no concello de Carballeda de Avia. DOG 31/08/2020
COLES
ANUNCIO da Deputación Provincial de Ourense sobre a aprobación definitiva do estudo de delimitación de treitos urbanos nas
estradas provinciais que discorren polos solos de núcleo rural no concello de Coles. DOG 06/08/2020
MUIÑOS
ANUNCIO da Deputación Provincial de Ourense sobre a aprobación definitiva do estudo de delimitación de treitos urbanos nas
estradas provinciais que discorren polos solos de núcleo rural no concello de Muíños. DOG 31/08/2020
OIMBRA
ANUNCIO da Deputación Provincial de Ourense sobre a aprobación definitiva do estudo de delimitación de treitos urbanos nas
estradas provinciais que discorren polos solos de núcleo rural no concello de Oímbra. DOG 06/08/2020
RAIRIZ DE VEIGA
ANUNCIO da Deputación Provincial de Ourense sobre a aprobación definitiva do estudo de delimitación de treitos urbanos nas
estradas provinciais que discorren polos solos de núcleo rural no concello de Rairiz de Veiga. DOG 06/08/2020
TABOADELA
ANUNCIO da Deputación Provincial de Ourense sobre a aprobación definitiva do estudo de delimitación de treitos urbanos nas
estradas provinciais que discorren polos solos de núcleo rural no concello de Taboadela. DOG 31/08/2020
TOÉN
ANUNCIO da Deputación Provincial de Ourense sobre a aprobación definitiva do estudo de delimitación de treitos urbanos nas
estradas provinciais que discorren polos solos de núcleo rural no concello de Toén. DOG 06/08/2020
VILARDEVÓS
ANUNCIO da Deputación Provincial de Ourense sobre a aprobación definitiva do estudo de delimitación de treitos urbanos nas
estradas provinciais que discorren polos solos de núcleo rural no concello de Vilardevós. DOG 06/08/2020
VILAR DE BARRIO
ANUNCIO da Deputación Provincial de Ourense sobre a aprobación definitiva do estudo de delimitación de treitos urbanos nas
estradas provinciais que discorren polos solos de núcleo rural no concello de Vilar de Barrio. DOG 31/08/2020

PONTEVEDRA
•

BAIONA
ANUNCIO do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan parcial do sector SUD-10 de Cova Terreña, no concello de Baiona, promovido pola comisión xestora para
o desenvolvemento urbanístico do sector de solo urbanizable SUD-10 (expediente 2020AAE2444, código 2306/2020). DOG
20/08/2020
• CAÑIZA, A
ANUNCIO de aprobación definitiva do proxecto de equidistribución para o desenvolvemento do Plan de sectorización do Vieiro. DOG
28/08/2020
• MEIS
Aprobación definitiva dos estatutos e bases de actuación que deberán rexer a constitución e funcionamento da xunta de
compensación para finalización da urbanización do SUI-1 de Meis BOP PO 04/08/2020
• NIGRÁN
Publicación da NORMATIVA E ORDENANZAS da Modificación Puntual nº 25 das NNSS aprobada definitivamente. BOP PO 12/08/2020
• SANXENXO
- ANUNCIO do 21 de xullo 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 sector SU-22 Magor-Noalla, no concello de Sanxenxo, promovida pola
Xunta de Compensación do sector de solo urbanizable SU-22 (expediente 2020AAE2432; código 2298/2020). DOG 07/08/2020
- ANUNCIO do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico da modificación puntual número 10 do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito de Canelas, concello de
Sanxenxo (expediente 2020AAE2455, código 2316/2020). DOG 20/08/2020
• VALGA
ANUNCIO do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe
ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións para o desenvolvemento do SX-SU03 do Plan xeral de ordenación
municipal de Valga (expediente 2020AAE2452, código 2312/2020). DOG 20/08/2020

APROBACIÓN INICIAL
A CORUÑA
•

CORUÑA, A
- Aprobación inicial proxecto normalización de fincas na rúa María Ana Mogás Fontcuberta nº 5 BOP AC 06/08/2020
- Aprobación inicial proxecto normalización de fincas nas rúas Joaquín Galiacho, e Avenida Alcalde Pérez Ardá BOP AC 06/08/2020
- ANUNCIO de aprobación inicial do expediente de expropiación forzosa para a obtención de solo destinado a vía pública na rúa San
Pedro de Visma, 29, 31 e 33, 35 e 37, polo procedemento de taxación conxunta (expediente 620/2020/6). DOG 31/08/2020
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AMES
Aprobación inicial de estatutos e bases da Xunta de Compensación do Plan Especial de Reforma Interior do P.B3-02 - Camiño do Rueiro
II do PXOM de Ames BOP AC 06/08/2020
BETANZOS
Anuncio aprobación inicial proxecto urbanización SAUI-5 Piadela BOP AC 04/08/2020
BOIRO
Anuncio de exposición pública de proxecto de urbanización derivado do proxecto sectorial de ampliación das instalacións de Jealsa
Rianxeira SA, no lugar de Bodión, promovido pola entidade mercantil JEALSA RIANXEIRA S.A BOP AC 06/08/2020
CORUÑA, A
ANUNCIO de información pública sobre a modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal/13 no ámbito do polígono P39
Peñarredonda 1A, execución da Sentenza 574/2015 (expediente 631/2019/98). DOG 04/08/2020
ANUNCIO de información pública sobre a modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal/13 no ámbito do polígono O29 A
Sardiñeira (expediente 631/2016/290). DOG 04/08/2020
LOUSAME
ANUNCIO de aprobación inicial da modificación puntual número un do Plan xeral de ordenación municipal. DOG 13/08/2020
OLEIROS
Aprobación inicial do proxecto de urbanización do pol-13, en Bastiagueiro BOP AC 27/08/2020
ORTIGUEIRA
ANUNCIO de aprobación inicial do estudo de detalle de parcelas sitas no polígono industrial A Rega-Cuíña e prazo de exposición
pública. DOG 20/08/2020
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Anuncio de información pública relativo á aprobación inicial da modificación do sistema de actuación para o desenvolvemento da AEIB do PERI-2 e á aprobación inicial dos Estatutos e Bases de actuación da Xunta de Compensación BOP AC 04/08/2020
ANUNCIO de información pública do estudo de detalle para a mellora da accesibilidade e das condicións xerais nas edificacións do
grupo de vivendas Diego Xelmírez, en Santa Marta de Arriba, números 25 a 33. DOG 20/08/2020
Anuncio de información pública de inicio de expediente de investigación sobre camiño en Vite de Arriba que percorre entre os
números da rúa Vite de Arriba : 9, 9A, 9B , 9C, 11, 11A e 11B e os situados nos números 15 e 17 . BOP AC 25/08/2020

LUGO
•
•

LUGO
Aprobación inicial do estudo de detalle de agregación de parcelas correspondente aos números 18 e 20 da rúa de San Froilán.
DOG 11/08/2020
SARRIA
Aprobación inicial do proxecto de urbanización (páx. 12, r. 1684). 2ª fase (Unidade de Execución 2) do sector de chan urbanizable
industrial da actuación urbanística industrial “Morelle”, Sarria (Lugo), promovido pola entidade SEPES Entidade Pública Empresarial do
Solo BOP LU 04/08/2020

OURENSE
•
•

CALVOS DE RANDÍN
ANUNCIO de información pública do Plan especial para a creación de solo urbano con destino a usos industriais e terciarios.
DOG 19/08/2020
PARADA DE SIL
Notificación colectiva en procedemento para a modificación puntual das Normas subsidiarias municipais para a delimitación no núcleo
rural de Regueiro [1747/2020] BOP OU 05/08/2020

PONTEVEDRA
•

CUNTIS
Aprobación inicial do plan de mobilidade BOP PO 27/08/2020
• A GUARDA
- ANUNCIO de aprobación inicial da modificación puntual número 6 do Plan xeral de ordenación municipal. DOG 10/08/2020
• CAMBADOS
Portos de Galicia. RESOLUCIÓN do 12 de agosto de 2020 pola que se somete a información pública a modificación substancial da
delimitación dos espazos e dos usos portuarios do porto de San Tomé-Tragove (Cambados). DOG 26/08/2020
• MARÍN
- ANUNCIO de aprobación inicial do proxecto de expropiación, polo procedemento de taxación conxunta, para a execución do
planeamento conforme o proxecto de humanización da contorna do mercado municipal de Seixo (expediente 2019 SE60-003). DOG
03/08/2020
- ANUNCIO de aprobación inicial do proxecto de expropiación, polo procedemento de taxación conxunta, para a execución do
planeamento entre as rúas República Arxentina e Inferniño (expediente 2019 SE60-001). DOG 03/08/2020
• MOS
ANUNCIO de información pública do Plan especial de infraestruturas e dotacións para instalacións deportivas do Real Club Celta de
Vigo, S.A.D. DOG 18/08/2020

ANEXO. PLANS CON TRÁMITE de EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEXICA ABERTO
•

Alegacións a través do seguinte enlace
Vilalba
2325/2020 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Vilalba Ver
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•
•
•
•
•
•
•
•

Vigo
2326/2020 Plan especial de reforma interior da UE Industrial II-04 San Andrés de Comesaña, Ver
Trabada
2327/2020 Plan básico municipal do concello de Trabada Ver
San Xoan do Río
2328/2020 Plan básico municipal do concello de San Xoán de Río Ver
Padrenda
2329/2020 Plan básico municipal do concello do Padrenda Ver
Cartelle
2330/2020 Plan básico municipal do concello de Cartelle Ver
Porqueira
2331/2020 Plan básico municipal do concello de Porqueira Ver
Cariño
2332/2020 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Cariño Ver
Laracha
2333/2020 Modificación puntual núm. 2 do Proxecto sectorial do Parque empresarial da Laracha Ver
Pontecaldelas
2334/2020 Modificación puntual núm.1 do Proxecto sectorial da central de transportes Ver
Porto do Son
2335/2020 Plan especial de infraestruturas e dotacións para un albergue turístico Ver
Ribeira de Piquín
2336/2020 Plan básico municipal do concello Ribeira de Piquín Ver
Triacastela
2337/2020 Plan básico municipal do concello de Triacastela Ver
Santiago de Compostela
2338/2020 Modificación do artigo 21(ordenanza 4B)da normativa do PP do SUP6 Santa Marta Ver
Valdoviño
2339/2020 Modificación puntual núm.13 das Normas subsidiarias de planeamento Ver
Abadin
2340/2020 Delimitación do núcleo rural tradicional de Xubín Ver
Vigo
2341/2020 Instrumento de ordenación provisional para o ámbito A-2-07 Cruceiro Ver
Coruña, A
2342/2020 Plan especial Labañou – PE M18 Ver
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