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A- MEMORIA XUSTIFICATIVA DOS FINS E OBXECTIVOS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL, ASÍ 
COMO DAS SÚAS DETERMINACIÓNS. 

PARTE 1- INFORMACIÓN. 

 

1. DATOS XERAIS. AXENTES INTERVINTES. 

 

-PROMOTOR: O promotor da presente modificación puntual é o Concello de Coirós, con domicilio na 

Casa Consistorial sita en  Coirós de Arriba 16, 15316. A Coruña. 

 

- EQUIPO REDACTOR: Redactan a presente modificación os arquitectos D. Alfredo Garrote Pazos e 

Dª Mónica Mesejo Conde colexiados nº 1440 e 1475 do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia 

respectivamente con domicilio profesional a efectos de notificación na rúa Menéndez Pelayo nº 11. 

5ºC. 15005  de A Coruña. 

 

2. ANTECEDENTES. OBXECTIVO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

O plan xeral de ordenación municipal (PXOM) do Concello de Coirós aprobouse definitivamente 

o 19 de setembro de 2002 (DOG 07-10-2002 – BOP 15-10-2002) ao abeiro da Lei 1/1997, do 24 de 

marzo, do Solo de Galicia. Con posterioridade aprobáronse tres modificacións puntuais do PXOM que 

afectaron a diversas determinacións. No presente caso temos que facer mención especial da MP 

PXOM Nº 3 pola súa incidencia como antecedente da presente. Esta modificación consistiu na 

alteración das aliñacións na estrada N-VI o seu paso polos núcleos rurais que foi aprobada 

definitivamente o 11 de novembro de 2014 (DOG  01-12-2014 – BOP 10-12-2014). 

A lexislación de aplicación en materia de estradas na Comunidade Autónoma de Galicia na data 

de tramitación e aprobación do PXOM de Coirós era a Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de 

Galicia. Na actualidade a lexislación sectorial vixente está formada pola Lei 8/2013, do 28 de xuño, de 

estradas de Galicia (LEG) e o Decreto 66/2016, do 26 de maior, polo que se aproba o Regulamento 

xeral de estradas de Galicia (RLEG). 

As estradas de titularidade supramunicipal no municipio de Coirós pertencen ao estado (N-VI e 

N-651) así como á rede provincial (DP-2701, DP-2702, DP-2703, DP-0301 e DP-0302) xa que polo 

termo municipal non  descorren estradas de titularidade autonómica. A vista do anterior e tendo en 

conta que por medio da MP Nº 3 do PXOM resolvéronse os problemas que existían nos núcleos rurais 

pola incidencia da  estrada nacional N-VI o obxectivo principal da presente modificación puntual é 

resolver a problemática que existe nas zonas dos núcleos rurais polos que discorren as estradas de 

titularidade provincial. 

A problemática á que nos referimos no apartado precedente prodúcese polo tratamento que 

amosan as aliñacións nas estradas de titularidade provincial nos núcleos rurais en relación coa 

aplicación do disposto na artigos 7 da LEG e 13 do RLEG respecto dos treitos urbanos que discorren 

por solo clasificado polo planeamento xeral correspondente como núcleo rural. A este respecto o artigo 

13 do RLEG en desenvolvemento do artº 7 da LEG, dispón o seguinte: 
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Artigo 13. Treitos urbanos  

1. Para os efectos da lexislación de estradas de Galicia e deste regulamento, considérase treito urbano 

dunha estrada aquel que discorre por solo clasificado polo correspondente instrumento de planeamento 

urbanístico como:  

a) Urbano.  

b) De núcleo rural cando, neste caso, conte con aliñacións marcadas no instrumento de planeamento 

urbanístico e sobre este emitise informe favorable, conforme a lexislación de estradas de Galicia e este 

regulamento, a Administración titular da estrada. 

(Artigo 7 LEG)  

2. O réxime que a lexislación de estradas de Galicia e este regulamento establecen para os treitos urbanos 

aplicaráselles tamén:  

a) A aqueles treitos que discorren por solos que teñan acadado a condición de urbanos, en execución do 

planeamento urbanístico, e segundo o previsto na lexislación urbanística. 

b) Aos terreos situados nas marxes das estradas que cumpran coas condicións que se lles exixen aos 

treitos urbanos, aínda que a estrada non discorra por eles.  

3. A delimitación dos treitos urbanos por parte da Administración titular da estrada recoñecerase segundo 

os procedementos de coordinación co planeamento urbanístico previstos neste regulamento. 

 

O artigo 61 do RLEG en consonancia có 23.3 da LEG  determina que “Nos treitos urbanos das 

estradas, o instrumento de planeamento urbanístico determinará a aliñación de edificación, que poderá 

fixarse, de xeito motivado, a unha distancia inferior á que prevé a lexislación de estradas de Galicia 

con carácter xeral para a liña límite de edificación das estradas, valorando a existencia de edificacións 

continuadas preexistentes, así como a concorrencia de razóns técnicas, socioeconómicas ou de 

orografía do terreo que poidan aconsellar a redución”. 

O artigo 62.1 do RLEG establece que “A delimitación dos treitos urbanos e travesías por parte da 

Administración titular da estrada poderá recoñecerse mediante a aprobación do instrumento de 

planeamento urbanístico que conte co seu previo informe preceptivo favorable nos supostos de 

redacción, revisión ou modificación de instrumentos de planeamento que afecten as estradas existen-

tes ou actuacións previstas nos plans de estradas vixentes.” E que dito recoñecemento só terá efectos 

no momento en que o instrumento de planeamento sometido a informe entre en vigor. 

En base a todo o anterior, trátase de formular unha modificación puntual do PXOM cuxo 

obxectivo principal consiste en alterar as aliñacións dispostas actualmente para os treitos das estradas 

provinciais que discorren por solo de núcleo rural establecendo con carácter xeral unhas distancias 

maiores entre aliñacións conforme aos criterios xerais previamente establecidos de acordo có órgano 

competente da Administración titular destas estradas que é a Deputación de A Coruña. 

A finalidade é que a Administración provincial recoñeza como treitos urbanos das estradas da 

súa titularidade no concello de Coirós, aqueles que discorren polo interior dos núcleos rurais. Como 

consecuencia deste recoñecemento non se establecerán zonas de protección da estrada nin liña límite 

de edificación no interior dos núcleos rurais (artº 38.4 da LEG) e polo tanto non será necesaria a 

autorización do ente provincial previa á obtención do título municipal habilitante de carácter urbanístico 

que proceda para a realización de obras e actividades fora da zona de dominio público. 
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Ademais deste obxetivo principal, na presente modificación formúlanse outras cinco alteracións 

do PXOM referente á rede viaria establecida no plan xeral: 

a) Adaptar á realidade o trazado da estrada DP-0302 disposto na cartografía do PXOM e 

reaxustar as aliñacións no núcleo rural de Boqueixón.  

b) Eliminación dun vial previsto polo PXOM no núcleo rural de Castrillón que non se apoia en 

ningún camiño preexistente. 

c) Recoñecemento polo PXOM dun camiño público existente no núcleo rural de Parada e a súa 

cualificación como vial. 

d) Recoñecemento polo PXOM dun camiño público existente no núcleo rural de Coirós de Arriba 

(NR-00) e a súa cualificación como vial. 

e) Axuste do trazado dun vial existente no núcleo rural de Coirós de Arriba (NR-00) á realidade. 

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Tal e como se indicou con anterioridade o ámbito de aplicación da presente modificación puntual 

refírese aos tramos das estradas de titularidade provincial que discorren polos núcleos rurais do 

municipio de Coirós que se representan nos planos que se indican entre paréntesis: 

 DP-2701: Núcleos rurais de Coirós de Arriba (NR-00) e Coirós de Abaixo (NR-04). 

 DP-2702: Núcleos rurais de Coirós de Arriba (NR-00), Espenuca (NR-05) e Combarro (NR-11). 

 DP-2703: Núcleos rurais de Lapela (NR-06) Lesa (NR-08) e Figueiras (NR-09). 

 DP-0301: Núcleos rurais de Castrillón (NR-12) e Xora (NR-14). 

 DP-0302: Núcleo rural de Boqueixón (NR-15). 

Por outra banda o ámbito das alteracións no viario que non afectan ás estradas provinciais 

localízanse nos planos que se indican a continuación: 

 Adaptación do trazado da estrada DP-0302 á realidade (O-1.5) e nova formulación das 

aliñacións no núcleo rural de Boqueixón (NR-15). 

 Eliminación dun vial previsto polo PXOM no núcleo rural de Castrillón (NR-12). 

 Recoñecemento dun camiño público existente no núcleo rural de Parada (NR-12). 

 Recoñecemento dun camiño público existente no núcleo rural de Coirós de Arriba (NR-00). 

 Axuste dun vial existente no núcleo rural de Coirós de Arriba á realidade (NR-00). 

 

4. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA. 

O día 10 de xullo de 2018 recibiuse na Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio 

Climático a solicitude do inicio do procedemento de avaliación ambiental simplificada da presente 

modificación puntual do PXOM de Coirós, xunto do documento ambiental estratéxico (D.A.E.) e o 

borrador da proposta.  

O día 16 de xullo de 2018 a Dirección Xeral iniciou un período de consultas previas á formulación 

do informe ambiental estratéxico (I.A.E.) por un prazo de dous meses, facendo públicos os 

documentos na súa sede electrónica. Durante este período recibíronse respostas ou informes da 

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo (DXOTU), da Dirección Xeral de Patrimonio 
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Cultural (DXPC), do Instituto de Estudos do Territorio (IET), da Dirección Xeral de Ordenación Forestal 

da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Os textos íntegros destes informes 

constan no I.A.E., as principais cuestións que se deben considerar na formulación da presente 

modificación puntual son as seguintes: 

 

D.X.O.T.U.. 

- Considera xustificadas as razóns de interese público da modificación. 

- Indica que compre incorporar o plano O-1.5. do PXOM vixente axustado ás novas 

determinacións, recollendo a corrección no trazado da DP-0302. 

 

D.X.P.C.. 

Achega unha serie de medidas protectoras e correctoras a adoptar pola modificación que se 

resumen a continuación: 

- Realización dunha prospección. 

- Corrixir a cartografía. 

- Elaborar un catálogo propio da modificación puntual. 

- Incluír na normativa un apartado específico relativo ao patrimonio cultural. 

- Respecto da proposta, recomenda revisar a necesidade do modelo proposto, evitando a 

imposición xenérica dun modelo que homoxeneice a estrutura rural, e achega unha serie de 

consideracións particulares en cada un dos núcleos: 

 Establecemento de medidas cautelares no contorno de protección dos bens arqueolóxicos do 

núcleo rural de Castrillón-Parada (NR-12). 

 A posible afección ao lavadoiro no núcleo rural de Xora (NR-14). 

 A conveniencia do mantemento da edificación tradicional no núcleo rural de Boqueixón (NR-15).  

 

I.E.T.. 

Sinala que a modificación non presentará unha forte incidencia sobre a paisaxe, toda vez que a 

alternativa elixida non vai a afectar ás edificacións que poidan presentar interese desde o punto 

de vista estético ou patrimonial, e que os cambios no trazado de viarios no PXOM son 

puramente instrumentais. 

 

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL – DIRECCIÓN XERAL DE PESCA, 

ACUICULTURA E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA. 

Estes dous organismos entenden que as actuacións propostas na modificación non afectan ao 

ámbito das súas competencias e non formulan obxección algunha á proposta.  

 

A proposta do I.A.E. é de “non someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica 

ordinaria a Módificación puntual núm. 4 do PXOM de Coirós, ao considerar que non se producirán 

efectos significativos no ambiente”. Non en tanto matízase que deberase atender ás consideracións 

establecidas pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. 
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 En base a esta proposta, a Directora Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático emitiu a 

Resolución de 16 de xuño de 2018 de non someter ao procedemento de avaliación ambiental 

estratéxica ordinaria a Modificación puntual nº 4 do PXOM de Coirós. O informe ambiental 

estratéxico fíxose público mediante anuncio do 17 de outubro de 2018 publicado no DOG núm. 221 de 

20 de novembro de 2018. 

Tal e como se explicará de xeito mais pormenorizado na parte xustificativa desta memoria, en 

base ao establecido no I.A.E., incorpóranse as determinacións necesarias na modificación puntual, que 

afectan principalmente a cuestións relacionadas co patrimonio cultural. 

 

5. DESCRICIÓN DO ESTADO ACTUAL. 

O estado actual que presentan as aliñacións nas estradas cuxa titularidade corresponde á  

Deputación da Coruña nos núcleos polos que descorren parcialmente así como as outras alteracións 

referentes á rede viaria amósanse nos planos de información do presente documento.  

A distancia entre aliñacións que establece o PXOM de Coirós nos treitos das estradas provinciais 

que descorren polos núcleos rurais afectados é con carácter xeral de 10 metros ou o que é o mesmo a 

5,00 metros do eixo. Esta determinación do PXOM da lugar a problemas de dous tipos: 

a) De mobilidade e funcionamento: Cunha distancia entre aliñacións de 10 metros e unha rede de 

estradas que funciona en doble sentido, resulta unha sección transversal con 7,00 metros de 

calzada (3,50 m por carril de circulación) e 3,00 metros para circulación de peóns que da lugar a 

beirarrúas de 1,50 metros que non cumpren cos mínimos esixibles pola lexislación en materia de 

accesibilidade e sen posibilidade de prever zonas de aparcamento. 

b) De tipo legal: A Administración provincial, titular destas estradas non considera admisibles estas 

aliñacións nos núcleos para ser considerados como treitos urbanos os efectos do artigo 7 da 

LEG e 13 do RLEG o que da lugar a que nas autorizacións previas aos títulos habilitantes tanto 

no caso de novas edificacións e ampliacións destas, como para os cerramentos de parcelas e 

outros elementos construtivos se estableza a liña de edificación a unha distancia de 15 metros 

medidos ortogonalmente ás liñas de delimitación das calzadas, tal e como se establece con 

carácter xeral no artº 41.1. da LEG e 102.1. do RLEG para as estradas convencionais. Ocorre 

que nalgúns casos e debido ao escaso fondo dalgunhas parcelas, esta liña de edificación 

mesmo supera a profundidade da mesma. 

Coa presente modificación puntual do PXOM preténdese solucionar esta situación, fixando 

unhas aliñacións mais lóxicas de acordo coa Administración provincial tanto dende o punto de vista 

funcional como legal e así acadar o tratamento de treitos urbanos para as estradas provinciais que 

atravesan os núcleos rurais de Coirós. 

Ademais do anterior existe un caso puntual que afecta ao núcleo rural de Boqueixón no que 

inicialmente non se prevía alterar as aliñacións establecidas no plan xeral, pero si corrixir un erro que 

consta nos planos de ordenación nos que se identifica o vial que atravesa este núcleo en dirección 

norte-sur coa estrada DP-0302 cando esto non é así. Finalmente e en base ao informe emitido pola 

DXPC durante a fase de consultas do procedemento de avaliación ambiental estratéxica, revisáronse 

as aliñacións no interior do núcleo coa finalidade de conservar as construcións tradicionais existentes. 
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O estado actual referente ás outras determinacións referentes ao sistema viario que se 

pretenden alterar son as seguintes: 

a) A vía que se pretende eliminar no núcleo rural de O Castrillón (NR-12) correspóndese cun vial 

de novo trazado que enlazaría a estrada DP-0301 cunha pista municipal situada o sueste e que 

realmente non corresponde á regularización de ningún vial existente e ademáis resulta 

totalmente innecesario, tal e como veremos a continuación. 

b) Nos outros tres casos trátase de adaptar o trazado de dous viais existentes nos núcleos rurais 

de Coirós de Arriba e Parada á realidade fixando as aliñacións correspondentes. 

 

6. ANÁLISE DE RISCOS. 

Neste apartado inclúese o análise de riscos no ámbito, en cumprimento do disposto no Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana, y do establecido nas DOT. 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE GALICIA  

3.1.14. Os instrumentos de ordenación do territorio e do planeamento  urbanístico deberán conter unha 

análise dos riscos naturais e antrópicos a os que se expoñen o territorio e o seu ámbito de influencia, e 

deberán estes terreos expostos quedar excluídos del proceso urbanizador e, en todo caso, dos usos polos 

que poidan verse afectados persoas e bens materiais o que deixen de ser funcionais no caso de 

materialización del risco. 

 

Tendo en conta o contido da modificación puntual e o ámbito o que afecta pódese concluír que 

non existe ningún risco natural ou antrópico que poida supor a exclusión do proceso urbanizador. 

 

7. DETERMINACIÓNS ESTABLECIDAS POLOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO CON INCIDENCIA NO ÁMBITO DA M.P. 

Os instrumentos de ordenación territorial con incidencia no municipio de Coirós son os seguintes: 

 Directrices de ordenación do territorio (DOT). 

 Plan sectorial hidroeléctrico das concas hidrográficas de Galicia-Costa 

 Proxecto sectorial de incidencia municipal do Gasoduto Vilalba Tui. 

 Proxecto sectorial de incidencia municipal do Gasoduto Mugardos-Betanzos-Abegondo-Sabon (tramos I e 

II) e ramal á C.C.C. de Meirama. 

Debido ao contido e ámbito da presente modificación puntual os instrumentos de ordenación do 

territorio relacionados, non teñen efecto algún sobre as determinacións alteradas. 

En concreto e no referente á coordinación có desenvolvemento das DOT enunciada na 

determinación excluínte 10.1.18. e á inclusión do Análise de Compatibilidade Estratéxica (ACE), a 

presente modificación puntual tan só se refire á actuacións puntuais que afectan ás aliñacións nalgúns 

viais dos núcleos rurais e non vai a xerar efectos que fagan necesaria a xustificación da coherencia 

das actuacións previstas coas DOT ni a inclusión do ACE. 
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8. IDENTIFICACIÓN DAS AFECCIÓNS DERIVADAS DA NORMATIVA SECTORIAL QUE INCIDEN 

NO ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

Debido á natureza e ámbito de aplicación da presente modificación puntual, esta vese afectada 

pola normativa sectorial en materia de estradas no referente ás aliñacións propostas para os treitos 

das estradas provinciais que discorren polo solo de núcleo rural no plan xeral. Asi mesmo prodúcense 

afeccións pola normativa en materia de patrimonio cultural naqueles treitos dos viais que están no 

contorno de protección de elementos catalogados polo PXOM vixente e pola presente modificación. 

 

8.1. AFECCIÓNS PRODUCIDAS POLA LEXISLACIÓN EN MATERIA DE ESTRADAS. 

A afección nesta materia corresponde aos treitos das estradas de titularidade provincial que 

discorren polos núcleos rurais (DP-2701, DP-2702, DP-2703, DP-0301 e DP-0302), en concreto no 

referente á súa consideración como treitos urbanos por parte da Deputación de A Coruña de acordo co 

disposto nos artigos 7 da LEG e 13 do RLEG.  

Para elo propóñense unhas aliñacións coherentes e suficientes en coordinación có órgano 

competente na materia da Administración provincial, que garanten a funcionalidade, mobilidade peonil 

no seu caso e o cumprimento da normativa vixente en materia de accesibilidade a fin de que por medio 

desta modificación puntual se poidan recoñecer estos treitos urbanos en solo de núcleo rural, previo 

informe favorable da Deputación de A Coruña de acordo co disposto no artigo 62.1. do RLEG. 

 

8.2. AFECCIÓNS PRODUCIDAS POLA LEXISLACIÓN EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL. 

Como consecuencia das consideracións establecidas pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural 

durante o período de consultas da avaliación ambiental estratéxica da presente modificación puntual 

do PXOM de Coirós que constan no informe ambiental estratéxico, realizouse unha prospección do 

ámbito da modificación puntual, durante o mes de outubro de 2019, co obxecto de identificar a 

existencia de bens con valores merecedores de protección a fin de que non resultasen afectados de 

xeito negativo polas novas aliñacións propostas e incorporalos no seu caso ao Catálogo do PXOM. 

Como resultado desta prospección prodúcense dous tipos de efectos: 

a) Identificación dunha serie de elementos tradicionais situados a carón das vías da rede provincial  

nas que se pretenden alterar as aliñacións a fin de que non resulten afectados por elas. A este 

respecto compre sinalar que a meirande parte destes elementos xa se tiveran en conta na 

proposta do borrador e o que se fixo foi completar esta relación mediante os traballos de campo 

da prospección. Os novos elementos reflectíronse sobre a cartografía do PXOM actual a partires 

da información obtida de orto fotografías aéreas  

b) Identificación de elementos con valores merecedores de protección dentro do ámbito da M.P. 

propoñéndose a súa catalogación establecéndose un catálogo propio deste instrumento. 

O resultado desta prospección incorpórase como ANEXO e os elementos que se consideraron 

merecedores de protección conforman o catálogo da presente modificación puntual.  

En base o anterior resultan afeccións en materia de patrimonio cultural nos núcleos de Coirós de 

Arriba (NR-00) Coirós de Abaixo ( NR-04), Espenuca (NR-05), Lesa (NR-08), Castrillón (NR-12), Xora 

(NR-14) e Boqueixón (NR-15), que se describen a continuación: 
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ESTRADA NÚCLEO RURAL 
PLANO 

PXOM 

ELEMENTOS TRADICIONAIS A 

CONSERVAR AFECTADOS 

POLAS NOVAS ALIÑACIÓNS 

ELEMENTOS A INTRODUCIR NO 

CATÁLOGO DA M.P. 

DP-2701 

COIRÓS DE ARRIBA NR-00 ---------------------------------- - Hórreo en Coirós de Arriba (C-23) 

COIRÓS DE ABAIXO NR-04 

- Muros exteriores da finca e 

escaleira exterior de acceso na 

Reitoral de San Xiao (C-05). 

- Hórreo en Coirós de Abaixo (C-24) 

DP-2702 ESPENUCA NR-05 ---------------------------------- - Hórreo en Espenuca (C-25). 

DP-2703 LESA NR-08 
- Construcións agrícolas adxectivas 

tradicionais. 

- Casa con escudo en Lesa (C-26). 

- Grupo de casas en Lesa (C-27). 

DP-0301 

CASTRILLÓN NR-12 - Hórreos o carón da  estrada. 
- Hórreos en Castrillón (C-28). 

- Hórreo en Castrillón (C-29). 

XORA  NR-14 
- Muro tradicional de cerramento 

con arco de entrada. 

- Casa en Xora (C-30). 

- Grupo de casas en Xora (C-31). 

- Fonte-lavadoiro público (C-32) 

MUNICIPAL BOQUEIXÓN NR-15 
- Casas e construcións adxectivas e 

muro de pedra tradicionais. 
---------------------------------- 

 

Por outra banda, na tramitación da presente m.p. deberase ter en conta o disposto no artigo 34 

da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (LPCG), referente aos plans, programas 

e proxectos con incidencia sobre o territorio, que se transcriben a continuación: 

- No caso de plans, programas ou proxectos sometidos a un procedemento de avaliación ambiental, o 

organismo competente para a súa tramitación solicitará o informe preceptivo da consellaría competente en 

materia de patrimonio cultural segundo o establecido na normativa reguladora dos ditos procedementos de 

avaliación ambiental  

As condicións e conclusións deste informe incluiranse nos resultados do informe ambiental que 

corresponda.  

- Os instrumentos de ordenación do territorio e de planeamento urbanístico serán sometidos ao informe 

preceptivo e vinculante da consellaría competente en materia de patrimonio cultural.  

Os documentos que se elaboren deberán ter en conta as medidas necesarias para a salvagarda dos bens 

culturais existentes e a incorporación integrada ás súas previsións e, tras aprobarse inicialmente, serán 

remitidos para o seu informe, que será emitido no prazo de tres meses. Tras transcorrer o devandito prazo 

desde a data de entrada da solicitude de informe no órgano competente para a súa emisión, entenderase 

que este é favorable.  

- Os procedementos descritos neste artigo serán de aplicación tamén no caso de revisións ou modificacións 

dos plans, programas ou proxectos.  

 

9. SITUACIÓN DOS TERREOS AFECTADOS POLA MODIFICACIÓN PUNTUAL NO PLAN XERAL 

DE ORDENACIÓN MUNICIPAL. 

Os terreos afectados pola modificación puntual están clasificados no PXOM vixente como solo 

de núcleo rural e cualificados como núcleo rural denso, núcleo rural disperso ou extensión de núcleo 

rural agás no caso do núcleo rural de Combarro (NR-11), onde se ven afectados terreos cualificados 

como  sistema local de espazos libres e equipamento que corresponden á Asociación de Veciños de 

Ois.  En todos os casos os terreos afectados recualifícanse como sistema xeral viario.  
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PARTE 2 - XUSTIFICACIÓN. 

 

1. XUSTIFICACIÓN DA CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. E DAS 

RAZÓNS DE INTERESE PÚBLICO. 

As modificacións dos instrumentos de planeamento urbanístico deberán adaptarse ao disposto 

nos artigos 83 da LSG e 200 do RLSG.  

 

Artigo 200. Modificación dos instrumentos de planeamento urbanístico 

1. Calquera modificación do planeamento urbanístico deberá fundamentarse en razóns de interese público 

debidamente xustificadas (artigo 83.1 da LSG). 

2. A alteración do contido dos instrumentos de planeamento urbanístico poderá levarse a cabo mediante a 

revisión deles ou mediante a modificación dalgún dos seus elementos (artigo 83.2 da LSG). 

3. Enténdese por revisión do planeamento xeral a adopción de novos criterios respecto da estrutura xeral e 

orgánica do territorio ou da clasificación do solo, motivada pola elección dun modelo territorial distinto, pola 

aparición de circunstancias sobrevidas, de carácter demográfico ou económico, que incidan substancialmente 

sobre a ordenación ou polo esgotamento da súa capacidade (artigo 83.3 da LSG). 

4. Nos demais supostos, a alteración das determinacións do plan considerarase como modificación deste, 

aínda cando a dita alteración implique cambios na clasificación, na cualificación do solo ou na delimitación do 

ámbito dos polígonos (artigo 83.4 da LSG). 

5. A revisión do planeamento e as modificacións de calquera dos seus elementos suxeitaranse ás mesmas 

disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación (artigo 83.5 da LSG). 

6. No caso das modificacións do planeamento xeral que teñan por obxecto a delimitación do solo de núcleo 

rural de acordo co establecido no artigo 23 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, e artigo 34 deste regulamento, 

tramitaranse seguindo o procedemento establecido no artigo 78 da dita lei e 191 deste regulamento (artigo 83.6 da 

LSG). 

O mesmo procedemento será de aplicación para o suposto de modificacións das delimitacións de núcleos 

rurais, así como as que afecten as súas ordenanzas reguladoras. 

 

No presente caso a alteración das determinacións do plan xeral de ordenación municipal do 

concello de Coirós que se describirán nos apartados seguintes non supoñen a adopción de novos 

criterios respecto da estrutura xeral e orgánica do territorio ou da clasificación do solo, polo tanto non 

serán obxecto de revisión do PXOM. 

Por outra banda e pese a que se trata de modificar as aliñacións das estradas cuxa titularidade 

corresponde á Deputación da Coruña en solo coa clasificación urbanística de núcleo rural así como 

outros aspectos referentes a catro viais incluídos nesta clase de solo, estas alteracións non afectan á 

delimitación do solo de núcleo rural nin ás súas ordenanzas reguladoras. 

Por todo o anterior procede redactar a presente modificación puntual e tramitala de acordo coas 

disposicións enunciadas para a tramitación e aprobación do PXOM que resulten de aplicación das 

dispostas nos artigos 60 da LSG e 144 do RLSG.   

Por outra banda, as alteracións das determinacións do PXOM propostas supoñen a mellora da 

funcionalidade do sistema viario previsto no PXOM e a resolución de problemas de mobilidade, 

ademais en base á prospección do ámbito realizada que se aporta como ANEXO identificáronse  
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elementos de interese patrimonial que se incorporarán como Catálogo da modificación puntual  

garantindo a súa conservación e protección. Todos estes aspectos supoñen razóns de interese  

público que  xustifican a formulación da presente modificación do PXOM. 

 

2. INTEGRACIÓN NA MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS MEDIDAS INDICADAS NO INFORME 

AMBIENTAL ESTRATÉXICO. 

No apartado 4 da parte informativa desta memoria explicouse o desenvolvemento do 

procedemento de avaliación estratéxica simplificado o que se someteu a presente modificación 

puntual. Este procedemento rematou coa Resolución da Directora Xeral de Calidade Ambiental e 

Cambio Climático de 16 de outubro de 2018 de non someter ao procedemento de avaliación 

ambiental estratéxica ordinaria a Modificación puntual núm. 4 do PXOM de Coirós. Non obstante 

no apartado 3 da proposta do informe ambiental estratéxico (I.A.E.) indícase a necesidade de 

considerar no proceso de elaboración da modificación as observacións dos informes de consultas da 

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo (DXOTU) e da Dirección Xeral do Patrimonio 

Cultural (DXPC) xa que nos emitidos polo Instituto de Estudos do Territorio (IET), pola D.X. de 

Ordenación Forestal e pola D.X. de Pesca, Acuicultura e Innovación tecnolóxica non se obxecta nada 

en relación á proposta. A continuación achégase un cadro resume no que se relacionan as medidas 

indicadas no I.A.E. e como se integran na presente modificación puntual: 

 

INFORME MEDIDAS INTEGRACIÓN NA M.P. 

DXOTU 

Compre incorporar á modificación o plano O-1.5. do 

PXOM vixente axustando ás novas determinacións, 

recollendo a corrección no trazado da DP-0302. 

Debido aos cambios no documento da m.p. 

producidos polas observacións da DXPC que 

provocou a catalogación de novos elementos que 

constan nos planos a 1:5000. Haberá que  incorporar 

a totalidade dos planos a escala 1:5000 O-1.1, O-

1.2., O-1.3., O-1.4. e O-1.5. 

DXPC 

a- Deberá realizarse unha prospección do ámbito co 

obxecto de identificar con precisión os bens con valores 

merecedores de protección dentro do ámbito da m.p. 

- Realizouse a prospección en todos os ámbitos da 

m.p. que se indican nos planos. O resultado desta 

prospección achégase como ANEXO á m.p. 

b- Indícase a consideración como BIC, os escudos, os 

hórreos, os cruceiros e os petos de ánimas anteriores a 

1901. 

Respecto dos hórreos cuxa antigüidade non poida ser 

determinada ou que tivesen sido construídos con 

posterioridade, poderán ser declarados de interese 

cultural ou catalogados cando se lles recoñeza un 

especial valor cultural, principalmente etnolóxico. 

- Na prospección identificouse un escudo coa Cruz 

de Calatrava nunha casa grande tradicional en Lesa 

que se incorpora aio Catálogo da M.P. como BIC (C-

26) e sométese a protección integral. 

- Tamén identificáronse e incorpóranse ao Catálogo 

seis hórreos cuxa antigüidade non puido ser 

determinada polo que se consideran bens 

catalogados con protección estrutural. 

c- Elaborarase cun Catálogo propio da M.P., no que se 

incluirán tanto os bens do patrimonio cultural recollidos 

no PXOM como aqueles novos que se cataloguen.  

- Elaborouse un Catálogo da M.P. no que se 

incorporan unicamente os bens que se inclúen no 

seu ámbito cun contido adaptado en liñas xerais á 

LPCG. Non se considera que cunha m.p. cun contido 

e ámbito tan específico como a presente, sexa 

obrigatorio incorporar e menos modificar todas as 

fichas do Catálogo do PXOM. 
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d- Engadirase na Normativa un apartado específico 

relativo ao patrimonio cultural. Incluiranse as actuacións 

que se poden levar a cabo, os criterios de intervención, 

o réxime de autorizacións, etc. Ademais sinalarase na 

normativa que os bens incluídos no catálogo, con 

independencia da ordenación que lles afecte, non 

quedarán en ningún caso suxeitos ao réxime de fóra de 

ordenación, sen prexuízo de que, os engadidos que 

presenten e os desvirtúen queden fóra de ordenación.  

- Entendemos que non é obxecto da presente 

modificación puntual alterar as ordenanzas referentes 

ao patrimonio cultural, que é unha cuestión de moito 

maior alcance. Non obstante nas fichas do Catálogo 

da m.p. establécese o nivel de protección e como 

normativa de aplicación a referencia de todos os 

artigos da LPCG que resultan de aplicación, así como 

as actuacións autorizables por referencia ao art1 42 

da LPCG. 

e- Redactarase unha Ordenanza que regule as 

condicións de urbanización de xeito que garanta a súa 

salvagarda. 

- Tal e como se indica no propio informe, as obras de 

urbanización que afecten aos bens do patrimonio 

cultural ou os seus contornos de protección que 

corresponde aos elementos catalogados tanto polo 

PXOM como pola m.p. deberán ser sometidos á 

autorización que se establece no artº 39 da LPCG. O 

réxime de intervencións a os criterios específicos de 

intervención na contorna de protección establécense 

nos artº 45 e 46 da LPCG. Entendemos que con 

estes criterios, que se indican nas fichas e que 

ademais son de obrigada observancia se estableza 

ou non, queda garantida a salvagarda dos elementos. 

f- Planos de 

ordenación 

- Corrixirase a cartografía nunha banda 

cun ancho que comprenda as parcelas 

lindeiras cos viais, de xeito que poida 

valorarse correctamente a afección aos 

elementos existentes. 

- A modificación puntual formúlase sobre a 

cartografía oficial do Concello que é a que consta na 

presente. O que se fixo foi situar a partires de orto 

fotografías aéreas os elementos tradicionais que 

poden verse afectados polas novas aliñacións que se 

propoñen. 

- Deberanse revisar as aliñacións ao 

obxecto de manter a estrutura 

tradicional existente 

- As aliñacións foron revisadas no ámbito da 

modificación puntual que é o afectado polas estradas 

de titularidade provincial o seu paso polos núcleos 

rurais de poboación. 

Consid. 

particulares 

sobre as 

propostas 

en cada un 

dos núcleos. 

NR-00. Coirós de Arriba: No vial da 

parte leste do núcleo, agora mesmo 

unha pista asfaltada entre parcelas 

baleiras, procurarase a máxima 

integración na contorna, xa que se atopa 

en continuidade co entramado rural da 

parte tradicional do núcleo, e ao carón 

do contorno dun elemento catalogado- 

Trátase dun vial existente cuxo trazado non está  

plasmado adecuadamente na cartografía do PXOM e 

o único que se fai é adaptar a súa xeometría á 

realidade. Non obstante esta actuación tal e como se 

di no informe non está afectada por ningún elemento 

catalogado e o seu trazado é similar a outros 

existentes en outros núcleos. 

NR-12- Castrillón-Parada: Pola afección 

ao contorno de protección dos bens 

arqueolóxicos Mámoas de Parada, 

estableceranse as medidas cautelares 

que sexan necesarias  

O mesmo que no caso anterior, trátase dun camiño 

existente pavimentado que descorre entre muros, no 

que non se formula modificación algunha nin nas 

aliñacións nin no seu tratatamento. Polo tanto non 

cabe medida cautelar algunha. No caso de que se 

actúe sobre o camiño xa se solicitaría o 

correspondente informe. 

NR-14-Xora: Destácase a existencia dun 

lavadoiro, que podería quedar afectado 

O lavadoiro reflectiuse na planimetría e incorporouse 

no Catálogo da modificación puntual, quedando 

dentro das aliñacións propostas. 
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NR-15- Boqueixón: Estudarase a 

conveniencia do mantemento das 

edificacións tradicionais que quedan fora 

de ordenación e, de ser o caso,  

modificaranse as aliñacións de xeito que 

se garanta a súa salvagarda. 

Na prospección incorporouse o estudio das 

aliñacións neste núcleo incorporando na cartografía 

da modificación puntual, tanto nos planos de 

información como nos de ordenación os elementos 

tradicionais existentes; vivendas, construcións 

adxectivas e muros tradicionais, adaptando as 

aliñacións a estes elementos.  

 

3. DESCRICIÓN DAS ALTERACIÓNS QUE AFECTAN AO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN 

MUNICIPAL. 

No presente apartado imos a describir un pouco mais polo miúdo cada unha das alteracións que se 

formulan referentes ao sistema viario. 

 

3.1. ALTERACIÓNS NAS ALIÑACIÓNS DAS ESTRADAS DA DEPUTACIÓN NOS NÚCLEOS 

RURAIS. 

Como resultado das reunións celebradas cos técnicos responsables da rede de estradas da 

Deputación e como solución urbanística dos problemas de mobilidade e funcionalidade mencionados 

anteriormente, proponse con carácter xeral unha distancia entre aliñacións de 16 metros que se 

corresponderá sempre que sexa posible a 8,00 m o eixo. Con esta previsión a sección transversal 

quedaría con 7,00 metros de calzada, dobre banda de aparcadoiro en liña ou aparcadoiro a unha 

banda e carril bici na outra, de 2,20 metros de anchura e zonas para tránsito de peóns de 2,30 metros 

a cada lado. Con esta solución mesmo se poden formular outras combinacións para dispor bandas de 

vexetación ou arboredo se se considera oportuno. 

Esta sección transversal que se proxecta con carácter xeral verase alterada en zonas puntuais 

pola existencia de edificacións consolidadas nas marxes da estrada que se corresponden en moitos 

casos coas zonas tradicionais dos núcleos rurais que no PXOM de Coirós cualifícanse como “solo de 

núcleo rural denso” (D), así como no caso da existencia de elementos de interese que configuran as 

aliñacións existentes tales como edificacións tradicionais, muros e valos tradicionais ou outros 

elementos de interese etnolóxico (hórreos, muiños, canles, fontes, cómaros, ringleiras de árbores 

autóctonos,...). Nestes caso de ser necesaria a ampliación puntual do viario por causas xustificadas os 

muros tradicionais afectados desprazaranse á nova posición. 

 

Aliñacións consolidadas por edificación e muro tradicional existentes catalogados no núcleo de Xora  
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Aliñacións consolidadas por edificacións tradicionais catalogadas nos núcleos rurais de Lesa e Combarro 

 

O detalle das novas aliñacións que se amosan nos planos de ordenación dos diferentes núcleos 

achéganse de modo resumido no seguinte cadro: 

ESTRADA NÚCLEO PLANO 
DISTANCIA ENTRE ALIÑACIÓNS 

ESTADO ACTUAL ESTADO MODIFICADO 

DP-2701 

COIRÓS DE 

ARRIBA 
NR-00 

10,00 metros entre 

aliñacións (5,00 

metros o eixo) 

16 metros/ 8m. eixo. 

Existente en finca hórreo catalogado (C-23) 

COIRÓS DE 

ABAIXO 
NR-04 

16 metros/ 8m. eixo 

Existentes en zona consolidada (D) e no muro de 

cerramento da parcela da Casa Reitoral (C-05). 

DP-2702 

COIRÓS DE 

ARRIBA 
NR-00 

8 m. eixo. O outro marxe é solo rústico 

ESPENUCA NR-05 
16 metros/ 8m. eixo 

Existentes en zona consolidada ao norte (D). 

COMBARRO NR-11 

16 metros/ 8m. eixo 

Existentes en zona consolidada polas 

edificacións en Cortiña de Arriba. 

DP-2703 

LAPELA NR-06 8 m. eixo. O outro marxe é solo rústico 

LESA NR-08 

16 metros/ 8m. eixo con estreitamento puntual na 

zona norte coincidente cun grupo de edificacións 

tradicionais incorporadas ao Catálogo (C-27). 

FIGUEIRAS NR-09 
8 m. eixo. O outro marxe é solo rústico. 

Estremo NE axústase a edificacións existentes. 

DP-0301 

CASTRILLÓN NR-12 

16 metros/ 8m. eixo 

Estreitamentos puntuais en zonas de edificacións 

tradicionais existentes.  

XORA NR-14 

16 metros/ 8m. eixo 

Existentes en zona central do núcleo consolidada 

por edificacións tradicionais existentes e mesmo 

incluídas no Catálogo ( C-30 e C-31). 

DP-0302 BOQUEIXÓN NR-15 
Aliñacións axustadas ás edificacións tradicionais. 

A estrada provincial non pasa polo  núcleo rural. 
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3.2. ADAPTAR Á REALIDADE O TRAZADO DA ESTRADA DP-0302 E REAXUSTAR AS ALIÑACIÓNS 

NO NÚCLEO RURAL DE BOQUEIXÓN. 

Segundo o plano O-1.5 a escala 1:5000 do plan xeral a estrada DP-0302 atravesa o núcleo rural 

de Boqueixón (NR-15) en dirección norte sur continuando posteriormente polo concello de Aranga. A 

realidade é que esa vía provincial desvíase cara o leste antes de chegar ao núcleo rural, tal e como se 

indica no plano O-1.5 da modificación puntual.  

Como consecuencia do anterior e seguindo as observacións do informe de consultas da 

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural (DXPC) emitido no procedemento de avaliación ambiental 

estratéxica, modificáronse as aliñacións a fin de salvagardar as edificacións tradicionais existentes 

nese núcleo. 

Aliñacións consolidadas por edificacións tradicionais nos núcleo rural de Boqueixón 

 

3.3. ELIMINACIÓN DUN VIAL DE NOVO TRAZADO PREVISTO POLO PXOM NO NR DE 

CASTRILLÓN. 

Tal e como se pode apreciar no plano de información correspondente ao núcleo rural de 

Castrillón (NR-12) o plan xeral prevé un vial de novo trazado que comunica a estrada DP-0301 cunha 

vía municipal situada o sueste que parte da N-VI. Esta vía foi aberta parcialmente no seu tramo inicial 

dende a estrada provincial para dotar de acceso exclusivo a un Centro da Terceira Idade de carácter 

privado construído en torno a o ano 2008 actualmente en funcionamento, sen darlle continuidade ata a 

pista municipal existente o sueste. 

 

Acceso DP-0301 a Centro Terceira Idade               Zona vial previsto no PXOM- zona SE 
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O concello de Coirós entende que esta vía resulta innecesaria debido a que tal e como se pode 

apreciar no esquema que se 

acompaña, tanto a parcela na que se 

sitúa o Centro da Terceira Idade 

destacada en cor vermello, como o 

resto das parcelas afectadas por esta 

vía de novo trazado sinaladas en cor 

azul, xa contan con aceso dende vías 

existentes. Por outra banda e por 

tratarse de terreos destinados a 

sistema local viario en solo de núcleo 

rural a súa obtención teríase que 

realizar por algún dos sistemas 

previstos no artigo 129.1. da LSG e 

315.1. do RLSG, aspecto que non se 

prevé no PXOM vixente. Debido o 

anterior a presente modificación 

puntual proxecta a súa eliminación. 

 

3.4. ADAPTACIÓN DE VIAIS EXISTENTES NOS NÚCLEOS RURAIS DE COIRÓS DE ARRIBA E 

PARADA Á REALIDADE.  

Neste caso trátase tan só de adaptar as determinacións establecidas no PXOM para dous viais 

situados nos núcleos rurais da Coirós de Arriba e Parada á realidade. 

 

3.4.3.- AXUSTE DO TRAZADO DUN VIAL EXISTENTE EN COIRÓS DE ARRIBA Á REALIDADE. 

No caso de Coirós de arriba o PXOM prevé o trazado dunha vía que da continuidade a un rueiro 

existente na zona tradicional do núcleo cara o leste ata enlazar cun camiño que bordea un ámbito de 

solo rústico apto para urbanizar (SRAU). Tal e como consta nos planos de información este vial 

presenta un trazado lixeiramente oblicuo respecto do que bordea o SRAU. 

Na realidade e tal e como se pode apreciar na ortofotografía que se acompaña o vial 

mencionado abriuse en perpendicular ao que bordea o SRAU. O que se pretende por medio da 

presente modificación puntual é adaptar o trazado do plan xeral á realidade. 
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Trazado do vial no PXOM                            Trazado proposto na M.P. 

3.4.1. RECOÑECEMENTO DUN CAMIÑO EXISTENTE NO NÚCLEO RURAL DE PARADA. 

No núcleo rural de Parada (NR-12), existe un camiño que parte da N-VI que descorre entre 

muros existentes. Este camiño non conta con aliñacións nos planos de ordenación e trátase de corrixir 

este erro establecendo como aliñacións as existentes delimitadas polos muros das parcelas lindeiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrato do plano NR-12 do PXOM                                               Proposta da M.P. 
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3.4.3. RECOÑECEMENTO DUN CAMIÑO EXISTENTE NO NÚCLEO RURAL DE COIRÓS DE 

ARRIBA. 

O igual que no caso do núcleo rural de Parada, trátase de establecer as aliñacións dun camiño 

público existente na zona suroeste do núcleo rural de Coirós de Arriba, que ten continuidade polo solo 

rústico. As aliñacións fíxanse a 4,00 metros do eixo da vía existente. 

 

Vista do acceso o camiño desde o núcleo rural de Coirós de Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrato do plano NR-00 do PXOM                                                                     Proposta da M.P. 
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4. XUSTIFICACIÓN DA COHERENCIA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL COS INSTRUMENTOS DE 

ORDENACIÓN CON INCIDENCIA NO SEU ÁMBITO. 

Tal e como se indicou anteriormente os instrumentos de ordenación do territorio con incidencia 

no municipio de Coirós non teñen efecto algún sobre as determinacións alteradas pola presente 

modificación puntual. 

Por outra banda e debido ao escaso alcance e incidencia territorial desta modificación 

entendemos que non resulta  necesaria a xustificación da coherencia das actuacións previstas coas 

DOT nin a inclusión do ACE. 

 

5. INFORME XUSTIFICATIVO DO CUMPRIMENTO DA NORMATIVA SECTORIAL DE APLICACIÓN. 

 

5.1. INFORME XUSTIFICATIVO DA LEXISLACIÓN EN MATERIA DE ESTRADAS. 

O obxectivo fundamental da presente modificación puntual consiste na alteración das aliñacións 

das estradas de titularidade provincial DP-2701, DP-2702, DP-2703, DP-0301 e DP-0302 nos treitos 

incluidos en terreos clasificados polo PXOM de Coirós como solo de núcleo rural. Con carácter xeral e 

polos motivos xa enunciados con anterioridade relacionados coa mellora da funcionalidade viaria, 

mobilidade e accesibilidade universal e para conseguir o recoñecemento como treitos urbanos por 

parte da Administración titular destas estradas, proponse ampliar a distancia prevista entre aliñacións, 

pasando de 10 a 16 metros, agás en casos puntuais en que debido á consolidación edificatoria e/ou á 

existencia de elementos construtivos tradicionais tales como, galpóns, hórreos, lavadoiro e muros, 

resulta imposible acometer esa ampliación. 

A estes efectos resulta de aplicación o disposto nos artigos 23.3 da LEG e 61 do RLEG nos que 

se dispón que “Nos treitos urbanos das estradas, o instrumento de planeamento urbanístico determina-

rá a aliñación de edificación, que poderá fixarse, de xeito motivado, a unha distancia inferior á que 

prevé a lexislación de estradas de Galicia con carácter xeral para a liña límite de edificación das 

estradas, valorando a existencia de edificacións continuadas preexistentes, así como a concorrencia 

de razóns técnicas, socioeconómicas ou de orografía do terreo que poidan aconsellar a redución”. 

A distancia entre aliñacións que se propon na presente modificación puntual concertouse 

previamente có órgano competente da Administración titular destas estradas que é a Deputación de A 

Coruña en correspondencia co disposto nos artigos enunciados previamente. 

Segundo o artº 62.1. do RLEG “A delimitación dos treitos urbanos e travesías por parte da 

Administración titular da estrada poderá recoñecerse mediante a aprobación do instrumento de 

planeamento urbanístico que conte co seu previo informe preceptivo favorable nos supostos de 

redacción, revisión ou modificación de instrumentos de planeamento que afecten as estradas existen-

tes ou actuacións previstas nos plans de estradas vixentes.” E que dito recoñecemento só terá efectos 

no momento en que o instrumento de planeamento sometido a informe entre en vigor. 

De acordo co anterior a entrada en vigor da presente modificación puntual co informe previo 

favorable da Deputación de A Coruña, terá como consecuencia o recoñecemento como treitos urbanos 

das estradas de titularidade do ente provincial que discorren por terreos clasificados polo PXOM de 

Coirós como solo de núcleo rural.  
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O resultado deste recoñecemento será que nas estradas provinciais o seu paso polos núcleos 

rurais do concello de Coirós non se establecerán zonas de protección nin liña límite de edificación (artº 

38.4 da LEG) e polo tanto non resultará necesaria a autorización da Deputación de A Coruña previa á 

obtención do título municipal habilitante de carácter urbanístico que proceda para a realización de 

obras e actividades fora da zona de dominio público dos treitos urbanos destas estradas.  

 

5.2. INFORME XUSTIFICATIVO DA LEXISLACIÓN EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL. 

A afección de patrimonio cultural prodúcese no treitos das estradas provinciais e locais o seu 

paso polos núcleos rurais de Coirós de Abaixo, Espenuca, Lesa, Castrillón, Parada e Xora que se 

detallan no cadro do apartado 8.2. da memoria informativa e nos planos de ordenación da presente 

modificación puntual. As afeccións debidas os elementos incluídos nos catálogos, tanto do PXOM 

como da modificación puntual, son as que se detallan a continuación: 

 

ESTRADA NÚCLEO RURAL ELEMENTO INCLUÍDO NO CATÁLOGO 

DP-2701 

COIRÓS DE ARRIBA (NR-00) C-23: Hórreo en Coirós de Arriba (catálogo MP) 

COIRÓS DE ABAIXO (NR-04) 
C-05: Casa reitoral de San Xián (catálogo PXOM) 

C-24: Hórreo en Coirós de Abaixo (catálogo MP) 

DP-2702 ESPENUCA (NR-05) 

C-16: Capela de Espenuca Aldea (catálogo PXOM) 

C-17: Casa Grande dos Corral (catálogo PXOM) 

C-25: Hórreo en Espenuca (catálogo MP) 

DP-2703 LESA (NR-08) 
C-26: Casa con escudo en Lesa (catálogo MP)  

C-27: Grupo de casas en Lesa (catálogo MP) 

DP-0301 

CASTRILLÓN (NR-12) 
C-28: Hórreos en Castrillón (catálogo MP) 

C-29: Hórreo en Castrillón (catálogo MP) 

XORA (NR-14) 

C-30: Casa en Xora (catálogo MP) 

C-31: Grupo de casas en Xora (catálogo MP) 

C-32: Fonte lavadoiro en Xora (catálogo MP) 

LOCAL PARADA (NR-12) Mámoas de Parada (GA 15027003 / GA 15027004). 

 

No referente ás intervencións a realizar sobre os elementos do patrimonio arquitectónico que se 

inclúen tanto no Catálogo do PXOM vixente como no da presente modificación puntual, cuxo nivel de 

protección consta en cada un dos instrumentos de planeamento devanditos, aplicarase o disposto nos 

artigos da LPCG que se relacionan a continuación; 39. Autorizacións; 40. Modelos de intervencións, 

42. Actuacións autorizables segundo os niveis de protección e 44. Criterios de intervención nos bens. 

No caso das mámoas de Parada, como elementos integrantes do patrimonio arqueolóxico, 

aplicarase o disposto no CAPÍTULO IV do TÍTULO VII da LPCG. 

No caso das afeccións producidas no contorno de protección dos elementos de carácter 

arquitectónico relacionados no cadro anterior que se poidan derivar da aplicación das novas aliñacións, 

que son o obxecto único da presente modificación puntual, ou das obras de urbanización que resulten 

no seu caso, da aplicación destas das aliñacións, que tamén xa ocorre coas formuladas no PXOM 

vixente, será de aplicación o disposto no artigo 45 da LPCG referente ao réxime de intervencións no 

contorno de protección e no art. 46 no que se detallan os criterios específicos de intervención no 



 DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL NOVEMBRO 2019 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DO PXOM DE COIRÓS: MODIFICACIÓN DAS ALIÑACIÓNS NAS ESTRADAS PROVINCIAIS 

NOS NÚCLEOS RURAIS E OUTRAS ALTERACIÓNS NO SISTEMA VIARIO 

24 

contorno de protección, que se transcribe a continuación pola súa especial relevancia no obxecto da 

presente modificación: 

 Artigo 46. Criterios específicos de intervención no contorno de protección  

1. O contorno de protección debe manterse cos seus valores ambientais, polo que as intervencións que se 

realicen deben resultar harmoniosas coas condicións características do ámbito. Deberán procurar a súa 

integración en materiais, sistemas construtivos, volume, tipoloxía e cromatismo, así como garantir a contemplación 

adecuada do ben.  

2. En concreto, teranse en conta os seguintes criterios específicos, sen prexuízo da aplicación de criterios 

de viabilidade para a implantación e desenvolvemento de intervencións e actividades:  

a) Procurarase evitar os movementos de terras que supoñan unha variación significativa da topografía 

orixinal do contorno.  

b) Procurarase a súa compatibilidade cos elementos configuradores da estrutura territorial tradicional, como 

son a rede de camiños, os muros de peche, as sebes, as tapias, os noiros e outros semellantes.  

c) Empregaranse materiais, solucións construtivas e características dimensionais e tipolóxicas en 

coherencia co ámbito en calquera tipo de intervencións.  

d) Manteranse preferentemente a estrutura e a organización espacial do contorno, coa conservación xeral 

das aliñacións e rasantes.  

e) Procurarase e valorarase a integración e compatibilidade dos usos e costumes tradicionais e 

característicos configuradores do ambiente cos de nova implantación. 

f) Facilitarase a implantación de actividades complementarias compatibles cos valores culturais dos bens 

que garantan a continuidade do seu mantemento co establecemento de novos usos. 

Debido ao obxecto e alcance da presente modificación puntual o criterio específico de 

intervención neste caso será o referido no apartado b) anterior, referente a que as novas aliñacións 

propostas resulten compatibles cos elementos configuradores da estrutura territorial tradicional, como 

son a rede de camiños, os muros de peche, as sebes, as tapias, os noiros e outros semellantes. 

Ademais do anterior no momento de redactar os proxectos de reurbanización das rúas coas novas 

aliñacións previstas tamén resultarían de aplicación nos contornos de protección os criterios a) e c) 

referentes aos movementos de terras e emprego de materiais coherentes e mesmo o d) nas zonas 

incluidas nos contornos de protección dos bens catalogados indicados anteriormente. 

Respecto do anterior compre sinalar que as novas aliñacións propostas nos contornos de 

protección respectan estes criterios, tal e como se pode reflicte no xa nomeado cadro do punto 8.2. da 

parte informativa da memoria, no que se establece unha relación dos elementos tradicionais a 

conservar afectados polas novas aliñacións. 

 

6. TRAMITACIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

Os trámites a seguir a para a tramitación do presente proxecto de modificación puntual son os 

que se indican a continuación: 

 Con carácter previo á aprobación inicial da modificación puntual deberase solicitar informe do Mº de 

Fomento en materia de estradas estatais por estaren dentro da súa zona de influencia. 

 O concello, logo do informe dos servizos técnicos e xurídicos municipais sobre a conformidade da 

modificación puntual coa lexislación vixente, procederá á súa aprobación inicial e someteraa  a  información 
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pública durante un prazo de dous meses, mediante anuncio que se publicará no DOG   e nun dos diarios 

de maior difusión da provincia.  

 A documentación sometida a información pública abarcará todos os documentos integrantes do expediente 

tramitado, incluído o informe ambiental estratéxico. 

 O concello trasladará esta documentación ao órgano competente en materia de urbanismo, o cal dará 

audiencia aos municipios limítrofes e solicitará os informes sectoriais autonómicos preceptivos, que 

deberán ser emitidos no prazo de tres meses; transcorrido este, entenderanse emitidos con carácter 

favorable    

Cumpridos os trámites anteriores, o órgano competente en materia de urbanismo remitirá ao concello o seu 

resultado, e poderase continuar o procedemento. 

 O concello deberá solicitar, durante esta fase, os demáis informes sectoriais que resulten preceptivos de 

conformidade coa lexislación vixente. No presente caso, os informes a solicitar serían os seguintes: 

o Informe da Delegación do Goberno. 

o Informe do Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital en materia de telecomunicacións. 

o Informe da Deputación de A Coruña en materia de estradas. 

 Logo do informe dos servizos xurídicos e técnicos municipais respecto da integridade documental do 

expediente, das actuacións administrativas realizadas e da conformidade do plan coa lexislación vixente, 

o concello aprobará provisionalmente o contido do plan coas modificacións que sexan pertinentes. O 

expediente completo, debidamente dilixenciado, será remitido á consellería competente en materia de 

urbanismo. 

 A consellería, no prazo dun mes, examinará a integridade da modificación puntual. De se apreciar 

algunha deficiencia, requirirá a súa emenda. Ata o cumprimento efectivo do requirimento non comezará o 

cómputo do prazo legal para resolución sobre a aprobación definitiva do documento. 

 A consellería, no prazo de tres meses, contados desde a entrada do expediente completo no rexistro da 

consellería, adoptará motivadamente a decisión sobre a aprobación definitiva da modificación puntual.  

A modificación puntual entenderase aprobada definitivamente se transcorren tres meses desde a entrada 

do expediente completo no rexistro do órgano competente sen que este comunicase a resolución, 

sempre que o plan conteña os documentos e determinacións preceptivos. 

 O acordo de aprobación definitiva da modificación puntual serán publicados no prazo dun mes dende a a 

súa adopción no DOG. Xunto coa publicación deste acordo publicarase a referencia ao enderezo 

electrónico en que figurará o contido íntegro da modificación puntual á disposición do público. 

  

A Coruña, novembro de 2019. 

Asdo. Os arquitectos: 

 

 

 

 

Alfredo Garrote Pazos                                                            Mónica Mesejo Conde     
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B- ANEXOS Á MEMORIA. 

 
ANEXO 1.  RESOLUCIÓN DO 16 DE OUTUBRO DE 2018 POLA QUE SE FORMULA O INFORME 
AMBIENTAL ESTRATÉXICO (I.A.E.) DA M.P. Nº 4 DO PXOM DE COIRÓS. 
 

ANEXO 2.  INFORMES ANEXOS AO I.A.E. EMITIDOS DURANTE O PERÍODO DE CONSULTAS. 
 
ANEXO 3. ANUNCIO DO 17 DE OUTUBRO D 2018 DA D.X.C.A. E CAMBIO CLIMÁTICO POLO QUE 
SE FAI PÚBLICO O I.A.E. 
 
ANEXO 4. PROSPECCIÓN DO ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 
 
ANEXO 5. DOCUMENTACIÓN A MODIFICAR NO PXOM DE COIRÓS. 
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CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo

Edificio Admtvo.San Caetano 
s/n
15781 Santiago de 
Compostela

PTU AC 2018/098
COIRÓS
MP nº4 PXOM aliñacións estradas provinciais 
Art. 60.4 LSG  
Páxina 1 de 2

INFORME  SOBRE  A  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  Nº4  DO  PLAN  XERAL  DE  ORDENACIÓN
MUNICIPAL  DO CONCELLO DE  COIRÓS,  PARA OS EFECTOS DO TRÁMITE  DE  CONSULTAS
PREVISTO NO ARTIGO 60.4 DA LEI DO SOLO DE GALICIA.

A Subdirección Xeral  de Avaliación Ambiental (órgano ambiental ou SXAA), somete a
consultas  desta  Dirección  Xeral  de  Ordenación  do  Territorio  e  Urbanismo  (DXOTU)  a
modificación puntual referida, en virtude do artigo 83.5 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro,
do solo de Galicia (LSG), seguindo a tramitación recollida no artigo 60.4 da mesma, e no
artigo 144 do Regulamento de desenvolvemento da lei do solo de Galicia, aprobado
polo Decreto 143/2016, do 22 de setembro (RLSG).

Analizada a documentación achegada, e vista a proposta subscrita pola Subdirección
Xeral de Urbanismo, resulta:

I. ANTECEDENTES

1. O planeamento vixente no concello de Coirós é o Plan Xeral de Ordenación Municipal
aprobado definitivamente o 19/09/2002 (DOG 07.10.2002 e BOP 15.10.2002). 

2. O órgano ambiental someteu esta modificación a consulta desta SXOTU por resolución
de data 16/07/2018, con documentación datada en xullo de 2018, e elaborada polos
arquitectos Alfredo Garrote Pazos e Mónica Mesejo Conde, constituída por:

a) “BORRADOR DO PLAN.  Modificación puntual  nº4  do Plan Xeral  de Ordenación
Municipal  de  Coirós.  Modificación  das  aliñacións  nas  estradas  provinciais  nos
núcleos rurais e outras alteracións no sistema viario”.

b) “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO. Modificación puntual nº4 do Plan Xeral de
Ordenación  Municipal  de  Coirós.  Modificación  das  aliñacións  nas  estradas
provinciais nos núcleos rurais e outras alteracións no sistema viario”.

II. OBXECTO E DESCRICIÓN DA MODIFICACIÓN

1.  O obxectivo principal  da modificación (punto 2  memoria informativa do borrador)
consiste  en  alterar  as  aliñacións  dispostas  actualmente  para  os  treitos  das  estradas
provinciais  que discorren por solo de núcleo rural,  conforme aos criterios  previamente
establecidos de acordo coa administración titular das mesmas (Deputación A Coruña).

A  finalidade  é  que  a  Administración  provincial  recoñeza  como  treitos  urbanos  das
estradas da súa titularidade aqueles que discorren polo interior dos núcleos rurais.

2.  O ámbito afectado (apartado 3 da memoria informativa) corresponde aos seguintes
tramos das estradas de titularidade provincial (recollidos nos planos do PXOM indicados):

• DP-2701: Núcleos rurais de Coirós de Arriba (NR-00) e Coirós de Abaixo (NR-04).
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• DP-2702: Núcleos rurais de Coirós de Arriba (NR-00), Espenuca (NR-05) e Combarro (NR-
11).

• DP-2703: Núcleos rurais de Lapela (NR-06), Lesa (NR-08) e Figueiras (NR-09).

• DP-0301: Núcleos rurais de Castrillón (NR-12) e Xora (NR-14).

• DP-0302: Núcleo rural de Boqueixón (NR-15).

2. Formúlanse outras alteracións no referente á rede viaria establecida no plan xeral:

a) Adaptar á realidade o trazado da estrada DP-0302 disposto na cartografía do PXOM.

b) Eliminación dun viario previsto polo PXOM no núcleo rural de Castrillón (NR-12) que non
se apoia en ningún camiño preexistente.

c)  Recoñecemento  dun  camiño  existente  no  núcleo  rural  de  Parada  (NR-12)
cualificándoo como viario.

d) Axuste do trazado dun viario existente no núcleo rural de Coirós de Arriba (NR-00) á
realidade.

III. INFORME

1. As  razóns  de  interese  público  da  modificación  (artigo  83.1  da  LSG)  enténdense
suficientemente xustificadas por canto os cambios propostos supoñen a mellora da
funcionalidade do sistema viario previsto no PXOM e a resolución de problemas de
mobilidade (apartado 1 da memoria xustificativa).

2. Cómpre incorporar á modificación o plano O-1.5 do PXOM vixente axustado ás novas
determinacións, recollendo a corrección no trazado da DP-0302. 

3. Para  a  tramitación  da modificación  estarase  ao establecido no artigo 83.5  da lei
2/2016, do solo de Galicia, de acordo ao cal seguirase o procedemento recollido no
artigo 60 da mesma, e no artigo 144 do Regulamento que a desenvolve.

Santiago de Compostela (na data da sinatura dixital)

A directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Mª Encarnación Rivas Díaz

(asinado dixitalmente á marxe) 
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Expediente IET: P-18-391.
Plan ou programa: Modificación puntual num. 4 do plan 
xeral de ordenación municipal.
Concello: Coirós (A Coruña).
Promotor: Concello de Coirós.
Expediente DXCACC: 2018AAE2240.

CONTESTACIÓN  A  CONSULTA  NO  PROCEDEMENTO  DE  AVALIACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉXICA
SIMPLIFICADA

Con data do 16/07/2018,  a  Dirección Xeral  de Calidade Ambiental  e  Cambio Climático somete a
consulta do Instituto de Estudos do Territorio (IET) o borrador e o documento ambiental estratéxico
do plan ou programa referido no encabezamento, de acordo co artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de
febreiro,  do  solo  de  Galicia,  no  marco  do  procedemento  de  avaliación  ambiental  estratéxica
simplificada, de acordo co establecido na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

1. Marco legal:

De acordo cos artigos 60.4 e 83.5 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e tendo en
conta o disposto no artigo 30.1 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, o órgano
ambiental  debe  consultar  ás  Administracións  públicas  afectadas,  poñendo  á  súa  disposición  o
documento ambiental estratéxico e o borrador da modificación puntual que se somete a avaliación.
Conforme ao artigo 5 da Lei  21/2013, entre as Administracións afectadas atópanse as que teñen
competencia específica en materia de paisaxe.

En  virtude  do  punto  dous  da  disposición  adicional  segunda  do  Decreto  244/2011,  do  29  de
decembro,  polo  que  se  aproban  os  estatutos  do  organismo  autónomo  Instituto  de  Estudos  do
Territorio, este asume as competencias en materia de paisaxe, que se exercen de acordo coa Lei
7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.

2. Descrición da modificación puntual:

A modificación puntual ten por obxecto principal alterar as aliñacións dispostas actualmente para os
treitos urbanos das estradas provinciais que descorren por solo de núcleo rural, establecendo unhas
distancias maiores entre as aliñacións, que pasarán a ser con carácter xeral de 8 m. desde o eixo. A
ampliación da distancia ao eixo afecta ao paso de 10 estradas provinciais en 11 núcleos rurais. A
aliñación existente na actualidade (5 m. desde o eixo) non muda nos puntos nos que a proposta
poida afectar a edificacións de carácter tradicional. Ademais do mencionado, a modificación puntual
elimina  un  vial  previsto  no  PXOM  no  núcleo  de  Castrillón,  por  consideralo  innecesario;  muda
lixeiramente  o  trazado  dun  vial  en  Coirós  de  Arriba,  para  facelo  perpendicular  ao  vial  no  que
desemboca e recoñece un camiño existente no núcleo de Parada, non recollido no PXOM.

O documento ambiental estratéxico inclúe algunhas mencións á afección paisaxística da modificación,
para concluír que a alternativa escollida (alternativa 1) evitará os impactos negativos que xeraría a
alternativa 2, que establece as aliñacións a 8 m. do eixo sen excepcións, pois suporía a alteración ou
desaparición de elementos etnográficos tradicionais como vivendas e muros.

San Lázaro s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 541 755/6
Fax: 981 541 757
secretaria.iet@xunta.gal
http://mapas.xunta.gal 
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3. Análise da incidencia da modificación puntual sobre a paisaxe:

De acordo co Catálogo das paisaxes de Galicia, aprobado polo Decreto 119/2016, do 28 de xullo,
(DOG do 25/08/2016), o concello de Coirós localízase na grande área paisaxística do Golfo Ártabro, na
comarca paisaxística Golfo Ártabro Interior.  Parte do termo municipal de Coirós forma parte da área
de especial interese paisaxístico (AEIP) Fragas do Mandeo, recollida no Catálogo, pero ningún dos
núcleos rurais afectados pola modificación puntual atópase nela.

A  paisaxe  do  concello  de  Coirós  ven  determinado  por  un  relevo  formado  polas  presenza  de
ondulacións suaves do terreo cubertas, na maior parte dos casos, por bosque de repoboación, coa
excepción das zonas ocupadas por núcleos de poboación e as súas  áreas circundantes, nas que os
usos agrícolas e gandeiros predominan. A parte norte do termo municipal está marcado polo val do
río  Mandeo  e  as  súa  fragas  nas  que  a  vexetación  está  formada  por  frondosas  autóctonas.  Esta
carácter definidora da paisaxe ofrece dúas excepcións de importancia, por unha banda o trazado da
autoestrada A-6, que atravesa a totalidade do concello, e por outra a descontinuidade que xera o
polígono  industrial,  que  comporta  unha  importante  presenza  visual,  contrastando  co  resto  do
territorio.  Os  núcleos  afectados  pola  modificación  puntual,  combinan  edificacións  de  carácter
tradicional, e mesmo elementos catalogados (casa reitoral de San Xián, capela de Espenuca Aldea ou
o conxunto da Casa Grande dos Corral), con edificacións máis modernas.

A modificación non presentará unha forte incidencia paisaxística toda vez que a alternativa escollida
para a modificación das aliñacións non vai afectar ningunha das edificacións que poidan presentar
interese desde o punto de vista estético ou patrimonial, e que os cambios do trazado de viais do
PXOM son puramente instrumentais.

4. Conclusión:

Polo  que atinxe ás  competencias  deste  departamento en materia  de paisaxe,  considérase que a
modificación  puntual  número  4  do  PXOM  de  Coirós  non  provocará  un  impacto  paisaxístico
significativo.

Cómpre lembrar que de acordo co artigo 7.2 da Lei 7/2008 (modificado pola Lei 12/2014, do 22 de
decembro, de medidas fiscais e administrativas), e tendo en conta o disposto no artigo 83.5 da Lei
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, a modificación, tras a súa aprobación inicial, deberá
someterse a informe do Instituto de Estudos do Territorio.

O xefe do Servizo de Planificación da Paisaxe               
José Luís Álvarez Vicente

Visto e conforme, a directora do Instituto de Estudos do Territorio
Inés Santé Riveira

(Documento asinado electronicamente)
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ANEXO 3- ANUNCIO DO 17 DE OUTUBRO D 2018 DA D.X.C.A. E CAMBIO CLIMÁTICO POLO 

QUE SE FAI PÚBLICO O I.A.E. 
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DOG Núm. 221 Martes, 20 de novembro de 2018 Páx. 49644

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

VI. ANUNCIOS

A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ANUNCIO do 17 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental 
e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da 
modificación puntual número 4 do Plan xeral de ordenación municipal de Coirós 
(expediente 2018AAE2240; código 2119/2018).

De acordo co previsto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, faise público 
o informe ambiental estratéxico do 16 de outubro de 2018 sobre a modificación puntual 
número 4 do Plan xeral de ordenación municipal de Coirós.

Este informe ambiental estratéxico pódese consultar no enderezo da internet http://cmaot.
xunta.gal/busca-por-palabra-clave

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2018

María Cruz Ferreira Costa 
Directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
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ANEXO 4- PROSPECCIÓN DO ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 
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RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN DEL ÁMBITO DE LA M.P. 

CARRETERA NÚCLEO PARROQUIA ELEMENTOS 

DP-2701 COIRÓS DE ARRIBA 
S. XIAO DE COIRÓS 

HÓRREO EN COIRÓS DE ARRIBA 
COIRÓS DE ABAIXO HÓRREO EN COIRÓS DE ABAIXO 

DP-2702 ESPENUCA HÓRREO EN ESPENUCA. 

DP-2703 LESA STA. Mª DE LESA CASA CON ESCUDO EN LESA. 
CONJUNTO DE CASAS EN LESA. 

DP-0301 
CASTRILLÓN 

STA. Mª DE OIS 

HÓRREO 1-CASTRILLÓN. 
HÓRREO 2-CASTRILLÓN. 
HÓRREO 3-CASTRILLÓN. 

XORA 
CASA EN XORA. 
CONJUNTO DE CASAS EN XORA. 
LAVADERO PÚBLICO EN XORA. 

 

LISTADO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA M.P. 
FICHA IDENTIFICACIÓN 

TIPO DE BEN 
 

PLANO 
1:5000 

PLANO 
1:2000 

CLASE SUELO 
NIVEL PROTECCIÓN 
(Artº 41 LPCG) 

NORMATIVA APLICABLE ACTUACIONES 
AUTORIZABLES  

C-23 HÓRREO EN COIRÓS DE 
ARRIBA 

PATRIMONIO 
ETNOLÓGICO 0-1.2. NR-00 NÚCLEO RURAL ESTRUCTURAL 

La normativa a considerar será la 
resultante de aplicar las disposi-
ciones contenidas en la Lei 5/2016, 
do 4 de maio, do patrimonio cultural 
de Galicia (LPCG). En especial lo 
establecido en los siguientes 
artículos: 
 
Artº 39. Autorizaciones. 
Artº 40. Modelos de intervenciones. 
Artº 42. Actuaciones autorizables 
según los niveles de protección. 
Artº 44. Criterios de intervención en 
los bienes. 
Artº 45. Régimen de intervenciones 
en el contorno de protección. 
Artº 46. Criterios específicos de 
intervención en el contorno de 
protección. 
 
 
 
 
  
 

Artº 42.2. LPCG: 
 C-24 HÓRREO EN COIRÓS DE 

ABAIXO 
PATRIMONIO 
ETNOLÓGICO 0-1.2. NR-04 NÚCLEO RURAL  ESTRUCTURAL 

C-25 HÓRREO EN ESPENUCA PATRIMONIO 
ETNOLÓGICO 0-1.1. NR-05 NÚCLEO RURAL  ESTRUCTURAL 

C-26 CASA CON ESCUDO EN LESA 

PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 
(ARQUITECTURA 
TRADICIONAL)  

0-1.4. NR-08 NÚCLEO RURAL  AMBIENTAL  

Artº 42.3. LPCG 

C-27 GRUPO DE CASAS EN LESA 

PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 
(ARQUITECTURA 
TRADICIONAL)  

0-1.4. NR-08 NÚCLEO RURAL  AMBIENTAL 

C-28 HÓRREOS EN CASTRILLÓN PATRIMONIO 
ETNOLÓGICO  0-1.3. NR-12 NÚCLEO RURAL ESTRUCTURAL Artº 42.2. LPCG: 

 C-29 HÓRREO  EN CASTRILLÓN PATRIMONIO 
ETNOLÓGICO 0-1.3. NR-12 NÚCLEO RURAL  ESTRUCTURAL 

C-30 CASA EN XORA 

PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 
(ARQUITECTURA 
TRADICIONAL) 

0-1.3. NR-14 NÚCLEO RURAL  AMBIENTAL 

Artº 42.3. LPCG 
C-31 GRUPO DE CASAS EN XORA 

PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 
(ARQUITECTURA 
TRADICIONAL)  

0-1.3. NR-14 NÚCLEO RURAL  AMBIENTAL  

C-32 FUENTE-LAVADERO PÚBLICO 
EN XORA 

PATRIMONIO 
ETNOLÓGICO 0-1.3. NR-14 NÚCLEO RURAL  AMBIENTAL 

 



SAN XIAN

C05

CASA REITORAL DE 
SAN XIAN

C05

C24

C23

HÓRREO EN 
COIRÓS DE ABAIXO

HÓRREO EN 
COIRÓS DE ARRIBA

7059/18

CONCELLO DE COIRÓS

1: 2.000

403020100 50CONCELLO DE COIRÓS

ANEXO 4
PROSPECCIÓN DO ÁMBITO

MODIFICACIÓN PUNTUAL MP-Nº 4 DO PXOM DE COIROS:
MODIFICACIÓN DAS ALIÑACIÓNS DAS ESTRADAS PROVINCIAIS NOS

NÚCLEOS RURAIS E OUTRAS ALTERACIÓNS NO SISTEMA VIARIO.

SAN XIAO DE COIRÓS

ELEMENTO CATALOGADO
AREA DE PROTECCION DO

ELEMENTO CATALOGADO

CATALOGO PXOM:

01NR-04 COIROS DE ABAIXO
(DP-2701)

C05- CASA REITORAL DE SAN XIAN

C23- HÓRREO EN COIRÓS DE ARRIBA

C24- HÓRREO EN COIRÓS DE ABAIXO

ELEMENTO CATALOGADO
AREA DE PROTECCION DO

ELEMENTO CATALOGADO

CATALOGO M.P.:

ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL



C16

C25
HÓRREO

EN ESPENUCA

C17

CAPELA DE
ESPENUCA ALDEA

CONXUNTO CASA GRANDE
DOS CORRALES

7059/18

CONCELLO DE COIRÓS

1: 2.000

403020100 50CONCELLO DE COIRÓS

ANEXO 4
PROSPECCIÓN DO ÁMBITO

MODIFICACIÓN PUNTUAL MP-Nº 4 DO PXOM DE COIROS:
MODIFICACIÓN DAS ALIÑACIÓNS DAS ESTRADAS PROVINCIAIS NOS

NÚCLEOS RURAIS E OUTRAS ALTERACIÓNS NO SISTEMA VIARIO.

SAN XIAO DE COIROS

NR-05 ESPENUCA
(DP-2702)

02

C25- HÓRREO EN ESPENUCA

ELEMENTO CATALOGADO
AREA DE PROTECCION DO

ELEMENTO CATALOGADO

CATALOGO PXOM:

ELEMENTO CATALOGADO
AREA DE PROTECCION DO

ELEMENTO CATALOGADO

CATALOGO M.P.:

ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL



C26

CASA CON ESCUDO
EN LESA

C27
GRUPO DE CASAS

EN LESA

7059/18

CONCELLO DE COIRÓS

1: 2.000

403020100 50CONCELLO DE COIRÓS

ANEXO 4
PROSPECCIÓN DO ÁMBITO

MODIFICACIÓN PUNTUAL MP-Nº 4 DO PXOM DE COIROS:
MODIFICACIÓN DAS ALIÑACIÓNS DAS ESTRADAS PROVINCIAIS NOS

NÚCLEOS RURAIS E OUTRAS ALTERACIÓNS NO SISTEMA VIARIO.

SANTA MARIÑA DE LESA

NR-08 LESA
(DP-2703)

03

C26- CASA CON ESCUDO EN LESA

C27- GRUPO DE CASAS EN LESA

ELEMENTO CATALOGADO
AREA DE PROTECCION DO

ELEMENTO CATALOGADO

CATALOGO PXOM:

ELEMENTO CATALOGADO
AREA DE PROTECCION DO

ELEMENTO CATALOGADO

CATALOGO M.P.:

ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL



C15

C12

C13

C14

C19

C15

C12

C13

C14

C19

C28

C29

HÓRREOS EN
CASTRILLÓN

HÓRREO EN
CASTRILLÓN

7059/18

CONCELLO DE COIRÓS

1: 2.000

403020100 50CONCELLO DE COIRÓS

ANEXO 4
PROSPECCIÓN DO ÁMBITO

MODIFICACIÓN PUNTUAL MP-Nº 4 DO PXOM DE COIROS:
MODIFICACIÓN DAS ALIÑACIÓNS DAS ESTRADAS PROVINCIAIS NOS

NÚCLEOS RURAIS E OUTRAS ALTERACIÓNS NO SISTEMA VIARIO.

SANTA MARIA DE OIS

NR-12 CASTRILLÓN - PARADA

C29- HÓRREO EN CASTRILLÓN 

C28- HÓRREOS EN CASTRILLÓN 

C28- HÓRREOS EN CASTRILLÓN 

04

ELEMENTO CATALOGADO
AREA DE PROTECCION DO

ELEMENTO CATALOGADO

CATALOGO PXOM:

ELEMENTO CATALOGADO
AREA DE PROTECCION DO

ELEMENTO CATALOGADO

CATALOGO M.P.:

ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL

CATALOGO PXOM:

ELEMENTO CATALOGADO



C32

FUENTE-LAVADERO
PÚBLICO EN XORA

C31
GRUPO DE CASAS

EN XORA

C30
CASA EN XORA

7059/18

CONCELLO DE COIRÓS

1: 2.000

403020100 50CONCELLO DE COIRÓS

ANEXO 4
PROSPECCIÓN DO ÁMBITO

MODIFICACIÓN PUNTUAL MP-Nº 4 DO PXOM DE COIROS:
MODIFICACIÓN DAS ALIÑACIÓNS DAS ESTRADAS PROVINCIAIS NOS

NÚCLEOS RURAIS E OUTRAS ALTERACIÓNS NO SISTEMA VIARIO.

SANTA MARIÑA DE OIS

NR-14 XORA
(DP-0301)

05

C30- CASA EN XORA

C31- GRUPO DE CASAS EN XORA

ELEMENTO CATALOGADO
AREA DE PROTECCION DO

ELEMENTO CATALOGADO

CATALOGO PXOM:

ELEMENTO CATALOGADO
AREA DE PROTECCION DO

ELEMENTO CATALOGADO

CATALOGO M.P.:

C32- FONTE LAVADOIRO EN XORA

ÁMBITO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL
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ANEXO 5- DOCUMENTACIÓN A MODIFICAR NO PXOM DE COIRÓS. 

 
 PLANOS DE ORDENACIÓN INTEGRAL DO TERMO MUNICIPAL – ESCALA 1:5000. 

 
 PLANOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DOS NÚCLEOS RURAIS – ESCALA 1:2000. 

 
- NR-00  COIRÓS DE ARRIBA. 
- NR-04 COIRÓS DE ABAIXO. 
- NR-05  ESPENUCA. 
- NR-06 LAPELA. 
- NR-08 LESA. 
- NR-09 FIGUEIRAS. 
- NR-11 CASAL-COMBARRO. 
- NR-12 CASTRILLÓN-PARADA. 
- NR-14 XORA. 
- NR-15 BOQUEIXÓN. 
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C- CATÁLOGO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 
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II

II

COIRÓS DE ABAJO

8.
00

8.
00

8.
00

DP-2701

C23

HÓRREO EN 
COIRÓS DE ARRIBA

BEN A PROTEXER:

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA:
CONCELLO:
PARROQUIA:
LUGAR:

A CORUÑA
COIRÓS

PLANO 1/2.000:
PLANO 1/5.000:

PROPIEDADE:

CRONOLOXÍA:

NORMATIVA LEGAL
CLASE DE SOLO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

COORDENADAS

CARTOGRAFÍA PXOM

NORMATIVA APLICABLE:

SITUACIÓN E: 1/          

REPORTAXE FOTOGRÁFICA:

BREVE DESCRICIÓN:

TIPO DE BEN:

A normativa a considerar será a resultante de aplicar as disposicións contidas na Lei 5/2016, do 4 de maio, do
patrimonio cultural de Galicia (LPCG). En especial o contido nos seguintes artigos:
- Artº 39. Autorizacións.
- Artº 40. Modelos de intervencións.
- Artº 42. Actuacións autorizables segundo os niveis de protección.
- Artº 44. Criterios de intervención nos bens.
- Artº 45. Réxime de intervencións na contorna de protección.
- Artº 46. Criterios específicos de intervención na contorna de protección.

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES:

C-23HÓRREO EN COIRÓS DE ARRIBA

SAN XIAO DE COIRÓS
COIRÓS DE ARRIBA

NR-00
0-1.2

PRIVADA

-

NÚCLEO RURAL

ESTRUTURAL

BO

As que se regulan no Artº 42.2. da LPCG.

(UTM) X 567526, Y 4789219

2.000

PATRIMONIO ETNOLÓXICO

Trátase dun hórreo de tipo Mariñán, propio da localización na que se atopa, construido en madeira, elevado
sobre altas cepas de pedra e pechado con doelas en vertical.
A cuberta, a dúas augas con tella do país ou curva.
Este tipo de hórreos esténdense dende A Coruña ata Betanzos e a súa contorna.



Azar

Forno

Regueiro

A Cortina

Pista de Coiros a Ponte Hermida

b

c

b

DI

DI

DI

DI
DI

DI

DI

DI

CASA RECTORAL DE 
SAN XIAN

C05

DP-2701

DP-2701

C24
HÓRREO EN 

COIRÓS DE ABAIXO

BEN A PROTEXER:

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA:
CONCELLO:
PARROQUIA:
LUGAR:

A CORUÑA
COIRÓS

PLANO 1/2.000:
PLANO 1/5.000:

PROPIEDADE:

CRONOLOXÍA:

NORMATIVA LEGAL
CLASE DE SOLO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

COORDENADAS

CARTOGRAFÍA PXOM

NORMATIVA APLICABLE:

SITUACIÓN E: 1/          

REPORTAXE FOTOGRÁFICA:

BREVE DESCRICIÓN:

TIPO DE BEN:

A normativa a considerar será a resultante de aplicar as disposicións contidas na Lei 5/2016, do 4 de maio, do
patrimonio cultural de Galicia (LPCG). En especial o contido nos seguintes artigos:
- Artº 39. Autorizacións.
- Artº 40. Modelos de intervencións.
- Artº 42. Actuacións autorizables segundo os niveis de protección.
- Artº 44. Criterios de intervención nos bens.
- Artº 45. Réxime de intervencións na contorna de protección.
- Artº 46. Criterios específicos de intervención na contorna de protección.

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES:

C-24HÓRREO EN COIRÓS DE ABAIXO

SAN XIAO DE COIRÓS
COIRÓS DE ABAIXO

NR-04
0-1.2

PRIVADA

-

NÚCLEO RURAL

ESTRUTURAL

DEFICIENTE

(UTM) X 567156, Y 4789136

2.000

PATRIMONIO ETNOLÓXICO

As que se regulan no Artº 42.2. da LPCG.

Trátase dun hórreo de tipo Mariñán, aínda que modificado, está construído en madeira, elevado sobre cepas de
pedra (algunha xa perdida).
A cuberta, a dúas augas, debería ser de tella do país ou curva, pero foi sustituida por unha de fibrocemento.



DI

DI

DI

DI

DI

DI

C16
C17

ESPENUCA

DP
-2

70
2

DP-2702

C25
HÓRREO

EN ESPENUCA

BEN A PROTEXER:

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA:
CONCELLO:
PARROQUIA:
LUGAR:

A CORUÑA
COIRÓS

PLANO 1/2.000:
PLANO 1/5.000:

PROPIEDADE:

CRONOLOXÍA:

NORMATIVA LEGAL
CLASE DE SOLO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

COORDENADAS

CARTOGRAFÍA PXOM

NORMATIVA APLICABLE:

SITUACIÓN E: 1/          

REPORTAXE FOTOGRÁFICA:

BREVE DESCRICIÓN:

TIPO DE BEN:

A normativa a considerar será a resultante de aplicar as disposicións contidas na Lei 5/2016, do 4 de maio, do
patrimonio cultural de Galicia (LPCG). En especial o contido nos seguintes artigos:
- Artº 39. Autorizacións.
- Artº 40. Modelos de intervencións.
- Artº 42. Actuacións autorizables segundo os niveis de protección.
- Artº 44. Criterios de intervención nos bens.
- Artº 45. Réxime de intervencións na contorna de protección.
- Artº 46. Criterios específicos de intervención na contorna de protección.

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES:

C-25HÓRREO EN ESPENUCA

SAN XIAO DE COIRÓS
ESPENUCA

NR-05
0-1.1

PRIVADA

-

NÚCLEO RURAL

ESTRUTURAL

BO

(UTM) X 568164, Y 4789920

2.000

PATRIMONIO ETNOLÓXICO

As que se regulan no Artº 42.2. da LPCG.

Trátase dun hórreo de tipo Mariñán, propio da localización na que se atopa, construido en madeira, elevado
sobre altas cepas de pedra e pechado con doelas en vertical.
A cuberta, a dúas augas con tella do país ou curva.
Este tipo de hórreos esténdense dende A Coruña ata Betanzos e a súa contorna.



Tarreos

LESA

LESA

DI DI

DI

DI DI

DP-2703

DP
-2

70
3

C26

GRUPO DE CASAS
EN LESA

CASA CON ESCUDO
EN LESA

C27

BEN A PROTEXER:

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA:
CONCELLO:
PARROQUIA:
LUGAR:

A CORUÑA
COIRÓS

PLANO 1/2.000:
PLANO 1/5.000:

PROPIEDADE:

CRONOLOXÍA:

NORMATIVA LEGAL
CLASE DE SOLO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

COORDENADAS

CARTOGRAFÍA PXOM

NORMATIVA APLICABLE:

SITUACIÓN E: 1/          

REPORTAXE FOTOGRÁFICA:

BREVE DESCRICIÓN:

TIPO DE BEN:

A normativa a considerar será a resultante de aplicar as disposicións contidas na Lei 5/2016, do 4 de maio, do
patrimonio cultural de Galicia (LPCG). En especial o contido nos seguintes artigos:
- Artº 39. Autorizacións.
- Artº 40. Modelos de intervencións.
- Artº 42. Actuacións autorizables segundo os niveis de protección.
- Artº 44. Criterios de intervención nos bens.
- Artº 45. Réxime de intervencións na contorna de protección.
- Artº 46. Criterios específicos de intervención na contorna de protección.

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES:

C-26CASA CON ESCUDO EN LESA

SANTA MARIÑA DE LESA
LESA

NR-08
0-1.4

PRIVADA

-

NÚCLEO RURAL

AMBIENTAL

BO

Vivenda tradicional realizada na súa meirande parte en fábrica de cachotería, agás a fachada leste que é a de
sillería, na que destaca un escudo coa cruz de calatrava. Semella unha grande casa de labranza, rodeada de
construccións auxiliares cunha grande finca, que aínda o era máis antes de que se executase o trazado a
estrada DP-2703.

(UTM) X 567923, Y 4786946

2.000
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
ARQUITECTURA TRADICIONAL

Escudo: As que se regulan no Artº 42.1.a) da LPCG. Inmoble: As que se regulan no Artº 42.3 da LPCG.
O escudo quedará sometido á normativa de aplicación dos Bens de Interese Cultural.

INTEGRAL
INMOBLE
ESCUDO



Tarreos

LESA

LESA

DI DI

DI

DI DI

DP-2703

DP
-2

70
3

C26

GRUPO DE CASAS
EN LESA

CASA CON ESCUDO
EN LESA

C27

C-27GRUPO DE CASAS EN LESA

SANTA MARIÑA DE LESA
LESA

NR-08
0-1.4

PRIVADA

-

NÚCLEO RURAL

AMBIENTAL

BO

Conxunto de vivendas tradicionais apegadas que mesturan na súa construcción fábrica de cachote e sillería e
con cuberta de tella. Ademáis existen unha serie de construccións adxectivas de caracter tradicional
construidas en fábrica de cachote e cuberta de tella, que están a carón da estrada DP-2703.

(UTM) X 567923, Y 4787055

BEN A PROTEXER:

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA:
CONCELLO:
PARROQUIA:
LUGAR:

A CORUÑA
COIRÓS

PLANO 1/2.000:
PLANO 1/5.000:

PROPIEDADE:

CRONOLOXÍA:

NORMATIVA LEGAL
CLASE DE SOLO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

COORDENADAS

CARTOGRAFÍA PXOM

NORMATIVA APLICABLE:

SITUACIÓN E: 1/          

REPORTAXE FOTOGRÁFICA:

BREVE DESCRICIÓN:

TIPO DE BEN:

A normativa a considerar será a resultante de aplicar as disposicións contidas na Lei 5/2016, do 4 de maio, do
patrimonio cultural de Galicia (LPCG). En especial o contido nos seguintes artigos:
- Artº 39. Autorizacións.
- Artº 40. Modelos de intervencións.
- Artº 42. Actuacións autorizables segundo os niveis de protección.
- Artº 44. Criterios de intervención nos bens.
- Artº 45. Réxime de intervencións na contorna de protección.
- Artº 46. Criterios específicos de intervención na contorna de protección.

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES:

2.000
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
ARQUITECTURA TRADICIONAL

As que se regulan no Artº 42.3. da LPCG.



Laboria

b

b b

b

c

c

CASTRILLON

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DP-0301

C28
HÓRREOS EN
CASTRILLÓN

C-28HÓRREOS EN CASTRILLÓN

SANTA MARIÑA DE OIS
CASTRILLÓN

NR-12
0-1.3

PRIVADA

-

NÚCLEO RURAL

ESTRUTURAL

BO

(UTM) X 570808, Y 4787432

BEN A PROTEXER:

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA:
CONCELLO:
PARROQUIA:
LUGAR:

A CORUÑA
COIRÓS

PLANO 1/2.000:
PLANO 1/5.000:

PROPIEDADE:

CRONOLOXÍA:

NORMATIVA LEGAL
CLASE DE SOLO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

COORDENADAS

CARTOGRAFÍA PXOM

NORMATIVA APLICABLE:

SITUACIÓN E: 1/          

REPORTAXE FOTOGRÁFICA:

BREVE DESCRICIÓN:

TIPO DE BEN:

A normativa a considerar será a resultante de aplicar as disposicións contidas na Lei 5/2016, do 4 de maio, do
patrimonio cultural de Galicia (LPCG). En especial o contido nos seguintes artigos:
- Artº 39. Autorizacións.
- Artº 40. Modelos de intervencións.
- Artº 42. Actuacións autorizables segundo os niveis de protección.
- Artº 44. Criterios de intervención nos bens.
- Artº 45. Réxime de intervencións na contorna de protección.
- Artº 46. Criterios específicos de intervención na contorna de protección.

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES:

2.000

PATRIMONIO ETNOLÓXICO

As que se regulan no Artº 42.2. da LPCG.

Trátase duns hórreos mixtos, de pedra e madeira.
Con celeiro de pedra, son moi estreitos e alongados. As súas dúas paredes penais son de pedra, mentres que
as paredes costais están divididas en tres tramos e son de madeira.
A cuberta é a dúas augas con tella do país ou curva e os cumiais que se elevan sobre as paredes penais son
tamén de pedra.



Prados dos Gatos

O Porto

c

b

d

d

c

c

CASTRILLON

DIDIDI

D
P-

27
02

DP-0301

C29
HÓRREO EN
CASTRILLÓN

C-29HÓRREO EN CASTRILLÓN

SANTA MARIÑA DE OIS
CASTRILLÓN

NR-12
0-1.3

PRIVADA

-

NÚCLEO RURAL

ESTRUTURAL

BO

(UTM) X 571059, Y 4787501

BEN A PROTEXER:

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA:
CONCELLO:
PARROQUIA:
LUGAR:

A CORUÑA
COIRÓS

PLANO 1/2.000:
PLANO 1/5.000:

PROPIEDADE:

CRONOLOXÍA:

NORMATIVA LEGAL
CLASE DE SOLO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

COORDENADAS

CARTOGRAFÍA PXOM

NORMATIVA APLICABLE:

SITUACIÓN E: 1/          

REPORTAXE FOTOGRÁFICA:

BREVE DESCRICIÓN:

TIPO DE BEN:

A normativa a considerar será a resultante de aplicar as disposicións contidas na Lei 5/2016, do 4 de maio, do
patrimonio cultural de Galicia (LPCG). En especial o contido nos seguintes artigos:
- Artº 39. Autorizacións.
- Artº 40. Modelos de intervencións.
- Artº 42. Actuacións autorizables segundo os niveis de protección.
- Artº 44. Criterios de intervención nos bens.
- Artº 45. Réxime de intervencións na contorna de protección.
- Artº 46. Criterios específicos de intervención na contorna de protección.

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES:

2.000

PATRIMONIO ETNOLÓXICO

As que se regulan no Artº 42.2. da LPCG.

Trátase dun hórreo mixto, de pedra e madeira.
Con celeiro de pedra, é moi estreito e alongado. As súas dúas paredes penais son de pedra, mentres que as
paredes costais están divididas en tres tramos e son de madeira.
A cuberta é a dúas augas con tella do país ou curva e os cumiais que se elevan sobre as paredes penais son
tamén de pedra.



Novilde

Cortina de Barral

Cortina de Medal

Ruinas

b

b

b

XORA

XORA

Casa de 
Don Pedro

b

DI

DI

DI

DI

DP-0301

DP-0301

C32FUENTE-LAVADERO
PÚBLICO EN XORA

C31
EN XORA

C30CASA EN XORA

C-30CASA EN XORA

SANTA MARIÑA DE OIS
XORA

NR-14
0-1.3

PRIVADA

-

NÚCLEO RURAL

AMBIENTAL

BO

Trátase dunha vivenda de caracter tradicional. Semella unha casa grande, executada en fábrica de cachote e
sillería e cunha solaina perimetral na fachada sur de gran valor patrimonial.
Ademáis, tamén forma parte do conxunto un muro de peche de cachote de gran entidade no que destaca un
arco rebaixado en pedra que serve de acceso á finca, tal e como se pode ver na imaxe.

(UTM) X 571959, Y 4787499

BEN A PROTEXER:

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA:
CONCELLO:
PARROQUIA:
LUGAR:

A CORUÑA
COIRÓS

PLANO 1/2.000:
PLANO 1/5.000:

PROPIEDADE:

CRONOLOXÍA:

NORMATIVA LEGAL
CLASE DE SOLO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

COORDENADAS

CARTOGRAFÍA PXOM

NORMATIVA APLICABLE:

SITUACIÓN E: 1/          

REPORTAXE FOTOGRÁFICA:

BREVE DESCRICIÓN:

TIPO DE BEN:

A normativa a considerar será a resultante de aplicar as disposicións contidas na Lei 5/2016, do 4 de maio, do
patrimonio cultural de Galicia (LPCG). En especial o contido nos seguintes artigos:
- Artº 39. Autorizacións.
- Artº 40. Modelos de intervencións.
- Artº 42. Actuacións autorizables segundo os niveis de protección.
- Artº 44. Criterios de intervención nos bens.
- Artº 45. Réxime de intervencións na contorna de protección.
- Artº 46. Criterios específicos de intervención na contorna de protección.

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES:

2.000
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
ARQUITECTURA TRADICIONAL

As que se regulan no Artº 42.3. da LPCG.



Novilde

Cortina de Facundo

Cortina de Barral

Cortina de Medal

Ruinas

b

b

Casa de Elvira

b

XORA

Casa de 
Don Pedro

b

DI

DI

DI

DP-0301

DP-0301

C32FUENTE-LAVADERO
PÚBLICO EN XORA

C31
EN XORA

C30CASA EN XORA

C-31GRUPO DE CASAS EN XORA

SANTA MARIÑA DE OIS
XORA

NR-14
0-1.3

PRIVADA

-

NÚCLEO RURAL

AMBIENTAL

BO

Grupo de vivendas tradicionais executadas en fábrica de cachote e con gran valor patrimonial, que conservan
os materiais e dan mostra das técnicas utilizadas na época.
Na imaxe pódese ver a fachada principal e os pequenos ocos da primeira planta propios das construccións
realizadas con muros estruturais de pedra.

(UTM) X 571836, Y 4787505

BEN A PROTEXER:

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA:
CONCELLO:
PARROQUIA:
LUGAR:

A CORUÑA
COIRÓS

PLANO 1/2.000:
PLANO 1/5.000:

PROPIEDADE:

CRONOLOXÍA:

NORMATIVA LEGAL
CLASE DE SOLO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

COORDENADAS

CARTOGRAFÍA PXOM

NORMATIVA APLICABLE:

SITUACIÓN E: 1/          

REPORTAXE FOTOGRÁFICA:

BREVE DESCRICIÓN:

TIPO DE BEN:

A normativa a considerar será a resultante de aplicar as disposicións contidas na Lei 5/2016, do 4 de maio, do
patrimonio cultural de Galicia (LPCG). En especial o contido nos seguintes artigos:
- Artº 39. Autorizacións.
- Artº 40. Modelos de intervencións.
- Artº 42. Actuacións autorizables segundo os niveis de protección.
- Artº 44. Criterios de intervención nos bens.
- Artº 45. Réxime de intervencións na contorna de protección.
- Artº 46. Criterios específicos de intervención na contorna de protección.

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES:

2.000
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
ARQUITECTURA TRADICIONAL

As que se regulan no Artº 42.3. da LPCG.



Novilde

Cortina de Facundo

Cortina de Barral

Cortina de Medal

Ruinas

b

b

Casa de Elvira

b

XORA

Casa de 
Don Pedro

b

DI

DI

DI

DP-0301

DP-0301

C32FUENTE-LAVADERO
PÚBLICO EN XORA

C31
EN XORA

C30CASA EN XORA

C-32FONTE LAVADOIRO PÚBLICO

SANTA MARIÑA DE OIS
XORA

NR-14
0-1.3

PRIVADA

-

NÚCLEO RURAL

AMBIENTAL

BO

Trátase dun conxunto de fonte e lavadoiro que se sitúa ao paso da DP-0301 polo núcleo rural de Xora, na
parroquia de Santa Mariña de Oís.
Ámbolos dous elementos foron construidos en pedra. O lavadoiro foi rehabilitado e se lle acondicionou a súa
cuberta (a dúas augas) con tella do país ou curva sobre viguetas prefabricadas.

(UTM) X 571967, Y 4787458

BEN A PROTEXER:

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA:
CONCELLO:
PARROQUIA:
LUGAR:

A CORUÑA
COIRÓS

PLANO 1/2.000:
PLANO 1/5.000:

PROPIEDADE:

CRONOLOXÍA:

NORMATIVA LEGAL
CLASE DE SOLO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

COORDENADAS

CARTOGRAFÍA PXOM

NORMATIVA APLICABLE:

SITUACIÓN E: 1/          

REPORTAXE FOTOGRÁFICA:

BREVE DESCRICIÓN:

TIPO DE BEN:

A normativa a considerar será a resultante de aplicar as disposicións contidas na Lei 5/2016, do 4 de maio, do
patrimonio cultural de Galicia (LPCG). En especial o contido nos seguintes artigos:
- Artº 39. Autorizacións.
- Artº 40. Modelos de intervencións.
- Artº 42. Actuacións autorizables segundo os niveis de protección.
- Artº 44. Criterios de intervención nos bens.
- Artº 45. Réxime de intervencións na contorna de protección.
- Artº 46. Criterios específicos de intervención na contorna de protección.

ACTUACIÓNS AUTORIZABLES:

2.000
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
ARQUITECTURA TRADICIONAL

As que se regulan no Artº 42.3. da LPCG.
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D- ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCEIRO E MEMORIA DE 
SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA. 

 
Entre os documentos no que se desenvolven as determinacións do PXOM que se establecen no 

artigo 131 do RLSG están a Estratexia de actuación e o estudo económico, así  como o Informe ou 

memoria de sustentabilidade económica. O contido destes documentos establécese no artº 143 do 

RLSG: 

Artigo 143. Estratexia de actuación, estudo económico e memoria de sustentabilidade económica 

1. Os plans xerais de ordenación municipal conterán a estratexia para o desenvolvemento coherente do 

plan e, en particular, determinarán a execución dos sistemas xerais que deban crearse necesariamente 

para o desenvolvemento das áreas de solo urbano non consolidado e dos sectores de solo urbanizable 

(artigo 59.1 da LSG). 

2. O plan xeral de ordenación municipal conterá unha avaliación do custo de execución dos sistemas xerais 

e das actuacións previstas, coa indicación do carácter público ou privado da iniciativa de financiamento, 

xustificando as previsións que cumpra realizar con recursos propios do concello (artigo 59.2 da LSG). 

Así mesmo, o plan realizará unha avaliación económica da implantación dos servizos e da execución das 

obras de urbanización que resulten necesarias para a remodelación de urbanizacións e espazos públicos 

existentes e para as intervencións illadas que prevexa no solo urbano consolidado e no solo de núcleo 

rural. 

3. O estudo económico do plan xeral incorporará unha memoria de viabilidade económica, en termos de 

rendibilidade, de adecuación aos límites do deber legal de conservación e dun adecuado equilibrio entre os 

beneficios e as cargas derivados da ordenación proposta, co contido mínimo sinalado na lexislación estatal. 

4. O contido do estudo económico será proporcionado á complexidade da ordenación e características do 

concello. 

5. Ademais do estudo económico, incorporarase o informe de sustentabilidade económica, co contido 

establecido na lexislación estatal. O informe dividirase en dúas partes:........ 

a) Parte I: avaliación do impacto da actuación urbanizadora nas facendas públicas afectadas polo custo 

das novas infraestruturas ou da prestación de servizos resultantes. 

Esta avaliación estimará o importe total do investimento e os gastos correntes públicos necesarios para 

a execución e o mantemento de todas as infraestruturas e equipamentos previstos polo planeamento, 

tanto os correspondentes aos sistemas xerais definidos no plan como aos sistemas locais 

dimensionados, mediante os estándares que o plan estableza. Así mesmo, estimaranse os ingresos 

públicos que puidesen derivar da completa execución das previsións do plan xeral. 

b) Parte II: ....... 

A presente modificación puntual afecta unicamente ás aliñacións de diversas estradas de titularidade 

provincial e municipal o seu paso polos núcleos rurais do municipio de Coirós. Non supoñendo unha 

alteración substancial no referente ao custo de execución dos sistemas xerais, en todo caso as 

actuacións a realizar sobre as estradas provinciais e  o seu mantemento corresponderá en principio ao 

órgano titular das mesmas que é a Deputación Provincial de A Coruña, polo tanto non supón custo de 

execución algún nin afecta aos recursos propios do concello. Pola mesma razón tampouco suporá 

impacto algún na facenda pública local derivada do custo de novas infraestruturas nin da prestación 

dos servizos resultantes. Por todo o anterior non resulta necesario realizar modificación algunha na 

documentación referente a estes documentos do PXOM vixente. 
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E- PLANOS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

 
PLANOS DE INFORMACIÓN. 
 

PLANOS DE ORDENACIÓN. 
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PLANOS DE INFORMACIÓN. 
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PLANOS DE ORDENACIÓN. 
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