PLANEAMENTO URBANÍSTICO, PUBLICADO NO D.O. GALICIA, NOS BOP DAS CATRO
PROVINCIAS GALEGAS, OU NA PÁXINA WEB DA XUNTA (E.A.E). FEBREIRO 2021
APROBACIÓN DEFINITIVA
A CORUÑA
• CARBALLO
ANUNCIO do 15 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no cal se fai público o
informe ambiental estratéxico da delimitación do núcleo rural número 01 A Ponte Rosende (expediente 2020AAE2487) DOG 02/02/21
• DUMBRIA
ANUNCIO do 15 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no cal se fai público o
informe ambiental estratéxico da delimitación do solo do núcleo rural da Farrapa (expediente 2020AAE2488). DOG 02/02/21
• ROIS
ANUNCIO sobre corrección dun erro material do Plan xeral de ordenación municipal no núcleo rural de Abelendo, parroquia de Urdilde.
DOG 03/02/21

LUGO
• CHANTADA
ANUNCIO do 27 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan de ordenación do medio físico de San Fiz de Asma (exp.2020AAE2497).DOG 12/02/21
• O CORGO
ANUNCIO do 19 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións para equipamento en solo rústico (exp.2020AAE2492).
DOG 05/02/21

OURENSE
• O BARCO DE VALDEORRAS
ANUNCIO do 27 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) do Barco de Valdeorras e do Plan
especial de reforma interior (PERI) 1.1 na avenida de Galicia (exp.2020AAE2459). DOG 12/02/21
• OURENSE
ANUNCIO do 27 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o
informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan especial de protección e reforma interior do núcleo histórico de Ourense,
modificación da ficha urbanística e das condicións particulares do edificio situado na rúa Lamas Carvajal nº 6 (exp.2020AAE2495).
DOG 12/02/21

PONTEVEDRA
• AS NEVES
ORDE do 18 de xaneiro de 2021 de aprobación definitiva da modificación puntual número 9 do PXOM das Neves no ámbito das unidades
de execución UE-1 e UE-2. DOG 15/02/21
• DOZÓN
ANUNCIO do 18 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade 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 do Sisto (expediente
2020/0186). DOG 02/02/21
• GONDOMAR
RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da
delimitación de solo de núcleo rural de San Roque, parroquia de Morgadáns. DOG 02/02/21.
• MOAÑA
ANUNCIO de aprobación definitiva do proxecto de equidistribución do SUNC-P-11 de Sisalde. BOP PO 10/02/21
• MOS
ANUNCIO do 15 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no cal se fai público o
informe ambiental estratéxico do Plan parcial de ordenación do solo urbanizable delimitado industrial SUDI-6 (expediente 2020AAE2439).
DOG 02/02/21
• VILA DE CRUCES
-Publicación de documentación gráfica do Estudo de detalle en solo urbano, vial de nova apertura, nº59 e 63, Rúa Manuel Iglesias.
BOP PO 01/02/21
-ANUNCIO de aprobación definitiva do estudo de detalle en SU de media densidade, vía de nova apertura, nº59 e 63, rúa Manuel Iglesias.
DOG 05/02/21

APROBACIÓN INICIAL
A CORUÑA
• A LARACHA
ANUNCIO de aprobación inicial da expropiación urbanística de terreos afectados pola modif.nº 4 do PXOM de acondicionamento do
contorno do elemento arqueolóxico Pedrafita ou Marco da Anta (Erboedo). DOG 09/02/21.
• CARRRAL
ANUNCIO do 1 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a participación pública o documento
base do Plan de conservación do espazo natural de interese local Río Abelleira. DOG 15/02/21
• CARBALLO
ANUNCIO de información pública do Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións en Arnados-Razo. DOG 10/02/21
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OURENSE
• OS BLANCOS
ANUNCIO de información pública da aprobación inicial do Plan especial de infraestruturas e dotacións para a residencia de maiores.
DOG 02/02/21

PONTEVEDRA
• A ESTRADA
-ANUNCIO da aprobación inicial do Plan especial de infraestruturas e dotacións relativo ao predio radicado na parte posterior da estación
de autobuses da Estrada (referencia catastral 36017A104001130000RH ou rexistral número 60.854). DOG 05/02/21
-ANUNCIO de aprobación inicial do Plan especial para a fixación de aliñación no predio número 527 Z.C.P. de San Miguel de Barcala.
DOG 05/02/21
• POIO
Proposta de ordenación e condicións normativas para o desenvolvemento da ordenación aprobadas, Plan especial de infraestruturas e
dotacións para a implantación de hotel da natureza en camiño da Serpe, Raxó. BOP PO 08/02/21

ANEXO. PLANS CON TRÁMITE de EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEXICA ABERTO
Alegacións a través do seguinte enlace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NEGREIRA
2371/2020 Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións do Miradoiro Monte do Cotro. Ver
GALICIA
2372/2020 Plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica de Galicia Costa(ciclo 2021-2027) Ver
BUEU
2373/2020 Proxecto sectorial do parque empresarial de Bueu-Castiñeiras-Ampliación Ver
A VEIGA
2374/2020 Plan especial de infraestruturas e dotacións para centro de iniciativas municipais da Veiga Ver
LUGO
2375/2020 Plan parcial do Sector S-5.l do Plan xeral de ordenación municipal Ver
AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ
2376/2020 MP das normativas urbanísticas Penapurreira e Os Airios Ver
A GUARDA
2377/2020 Mod.puntual núm. 7 do Plan xeral de ordenación urbana. Ver
FENE
23787/2020 MP PXOM delimitación dos núcleos rurais dos Buios, do Redondo, do Feal, de Lubián e do Piñeiro. Ver
VIGO
2379/2020 Instrumento de ordenación provisional no ámbito do Polígono 32 do PERI IV-04 O Calvario. Ver
CARBALLO
2380/2020 Delimitación de núcleo rural nº 3 A Brea. Ver
CALDAS DE REIS
2381/2020 PEID para a ordenación dos accesos á estrada nacional CN-640 en Veigas de Almorzar. Ver
CALDAS DE REIS
2382/2020 PEID para ordenación da parcela de equipamento de sistema xeral E151 do PXOM. Ver
PADRÓN
2383/2020 Plan especial de protección do conxunto histórico. Ver
MESÍA
2384/2020 MP núm.1 do PXOM para clasificar unha área do término municipal como solo urbano. Ver
OLEIROS
2385/2020 Plan parcial do solo urbanizable delimitado 22 O Río. Ver
PONTEVEDRA
2386/2020 MP do PEPRICA no artigo 86 da normativa nos ámbitos do conxunto do Museo Provincial. Ver
TRASMIRÁS
2387/2020 Plan parcial do SURB-I para establecemento de parque empresarial. Ver
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
2388/2020 MP núm. 4 do PXOM no ámbito do polígono industrial David Ferrer Garrido. Ver
BOQUEIXÓN
2389/2020 MP núm. 4 das NNSSPP, regulación das condicións de posición con respecto ao viario. Ver
SANTIAGO DE COMPOSTELA
2390/2020 MP do PXOM no ámbito do SUD 9/10, estrada de Vigo-Chouciños. Ver
RIBADEO
2391/2020 Plan parcial do sector de solo urbanizable SUD-R6 do PXOM. Ver
FERROL
2392/2020 Modif.puntual do Plan parcial reformado do polígono residencial de Esteiro. Ver
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