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DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DO PXOM NA RÚA CAMIÑO DE MONELOS.

1.‐ MEMORIA.

1.1.‐ INTRODUCIÓN.
O presente documento, formulado polo Concello da Baña, desenvolve aqueles aspectos que
configuran a modificación puntual do PXOM na Rúa Camiño de Monelos, en cumprimento da
sentencia 00838/2007, da Sección Segunda do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

1.2.‐ OBXECTO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
O obxecto da presente modificación puntual é a modificación do límite do solo urbano e das
aliñacións na rúa Camiño de Monelos, localizada no núcleo de San Vicente.
En sesión extraordinaria realizada o día 26 de xuño de 2003, o Pleno da Corporación Municipal
aprobou definitivamente o Plan Xeral de Ordenación municipal do Concello da Baña (BOP
nº163, 17/07/2003, e corrección de erros BOP nº 176, 02/08/2003).
Contra dita aprobación foi presentado un recurso ante a Sala do Contencioso‐administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por Dª María del Carmen Mallón Fins
(procedemento ordinario 4933/2003). Con data do 18 de outubro de 2007, a Sección Segunda
da citada Sala emitiu resolución pola que se estima o recurso interposto, e se anula en parte o
acordo de aprobación definitiva do PXOM, nos exclusivos estremos, e nos termos indicados no
Fundamento de Dereito Quinto da sentenza, é dicir, redución do ámbito de solo urbano na rúa
Camiño de Monelos ata os límites previstos nas Normas Subsidiarias Municipais previas á
aprobación do PXOM, e fixación de aliñacións equidistantes ó eixe do citado camiño.
Contra dita sentenza foi presentado recurso de casación (nº 616/2008) ante a Sala do
Contencioso‐administrativo do Tribunal Supremo; no obstante, con data do 27 de xaneiro de
2012, a Sala Terceira (Sección Quinta) do citado tribunal emitiu fallo desestimatorio.
Unha vez establecida a firmeza da sentenza devandita, o Concello da Baña ten a obriga de
acatala, para o que é preciso levar a cabo a modificación do PXOM, de acordo co
procedemento establecido na lexislación urbanística autonómica vixente, segundo a cal, a
figura da Modificación Puntual é a adecuada para dar cumprimento ó fallo xudicial.
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En consecuencia, o obxecto da presente Modificación Puntual é dar cumprimento á sentenza
838/2007 da Sección Segunda da Sala do Contencioso‐administrativo do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia (en diante, TSXG), nos seus fundamentos de dereito.

1.3.‐ INTERESE PÚBLICO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
O interese público da redacción e aprobación da presente Modificación Puntual radica na
obriga por parte do Concello da Baña de dar cumprimento ós fundamentos de dereito da
sentenza do TSXG, adaptando e actualizando o PXOM ós parámetros establecidos no fallo
xudicial, e atendendo á lexislación urbanística autonómica vixente.

1.4.‐ DESCRICIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
En cumprimento da sentenza xudicial do TSXG citada no punto anterior, compre realizar as
seguintes alteracións na documentación gráfica do PXOM da Baña:
1.4.1.‐ Modificación da delimitación do solo urbano.
De acordo co Fundamento Terceiro da devandita sentenza xudicial, considérase contraria a
dereito a ampliación da delimitación do solo urbano na marxe sur da rúa Camiño de Monelos,
por considerar que non resulta admisible outorgar a consideración de solo urbano a un solo
que para acadar tal categoría, aínda depende da necesaria execución do planeamento.
En consecuencia, para dar cumprimento á sentenza é necesario alterar a delimitación do solo
urbano de San Vicente incluída no PXOM, e reflectida nos planos C‐U. Esta modificación
consiste na redución do solo clasificado como urbano consolidado na marxe sur da rúa Camiño
de Monelos, quedando dita delimitación tal e como se reflectía na normativa municipal
vixente antes da entrada en vigor do PXOM, é dicir, as Normas Subsidiarias de Planeamento do
municipio da Baña (en diante, NNSS), aprobadas con data do 21 de xullo de 1988.
Unha vez realizada a redución da delimitación do solo urbano, o solo afectado pasará a ter a
mesma clasificación que o ámbito lindeiro, é dicir, solo rústico apto para urbanizar; quedando
integrado no polígono SRAU‐5, para uso residencial. A este solo, por aplicación da Disposición
transitoria primeira da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (en diante, LSG),
aplicaráselle o disposto para o solo rústico.
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Detalle do plano C‐U (e: 1/2000) do PXOM da Baña.

Detalle do plano de aliñacións do solo urbano das anteriores NNSS da Baña.
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1.4.2.‐ Novo trazado de aliñacións.
De acordo co Fundamento Cuarto da devandita sentenza xudicial, considérase contraria a
dereito a ampliación do ancho da rúa Camiño de Monelos (de 6 m nas NNSS, a 9 m no PXOM),
no que atinxe ó terreo ocupado na marxe norte da rúa. Establécese que no procedemento
xudicial non se xustificou suficientemente a efectiva concorrencia das circunstancias técnicas,
materiais, ou doutra índole, que puideran explicar a idoneidade da opción elixida de cargar a
ampliación sobre unha das marxes, e que lexitimamente podería alterar a consideración inicial
de preservación do principio de equilibrio dos intereses urbanísticos dos propietarios das
fincas lindeiras coa rúa. En consecuencia, a adecuada consideración do devandito principio
leva a considerar que a ampliación da vía debe realizarse mediante a ocupación equidistante
do eixe para ambas marxes.
A obriga de dar cumprimento á sentenza, leva a buscar as posibles solucións para un novo
trazado das aliñación na rúa, tendo en conta os seguintes condicionantes:
‐ As aliñacións establecidas nas NNSS como punto de partida, no que se refire á legalidade
urbanística.
‐ A preservación do principio de equilibrio á que obriga o fallo xudicial.
‐ A localización das edificacións existentes.
‐ Cuestións técnicas de accesibilidade e seguridade, que deben estar moi presentes, en
previsión dunha futura urbanización da rúa.
O punto de partida é o plano do solo urbano das NNSS, no que se reflicten as aliñacións da rúa
Camiño de Monelos, de directriz recta, e sen ter en conta as edificacións existentes, dado que
deixa varias en situación de fóra de ordenación na marxe norte da vía.
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En cumprimento das aliñacións das NNSS, foi executado un edificio na marxe sur da rúa, no
seu encontro coa Praza do Concello, que inevitablemente condiciona calquera novo trazado
posterior (no ámbito do círculo azul remarcado no plano superior).
Por outra banda, unha pequena porción da esquina norte entre a rúa e a Praza do Concello é a
día de hoxe espazo de dominio e uso público, o que, como no caso anterior, condiciona o
tramo inicial da rúa.
É dicir, aproximadamente os primeiros 15 m de trazado da rúa dende a Praza do Concello, xa
contan cun ancho materializado de aproximadamente 9 m, quedando fixado polo tanto o
arrinque desta.
A partir de aquí é necesario valorar as diferentes opcións que se formulan.
Como primeira opción, formúlase o estrito cumprimento do principio de equilibrio exposto na
sentenza, polo que calquera ampliación da rúa debe facerse de xeito equidistante a ambos
lados do eixe do camiño inicial:

Camiño público

Espazo de dominio
e uso públicos
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Esta opción pasa por manter o equilibrio entre marxes en case todo o camiño, unindo
mediante un quebro de 45º as aliñacións resultantes, coas que derivan dos edificios existentes
no encontro da rúa coa Praza do Concello.
Este trazado provoca un claro problema de seguridade vial pola falta de visibilidade que
suporía a posible construción de edificacións a ambos lados da rúa cumprindo coas aliñacións
sinaladas. A este respecto, é preciso ter en conta que a rúa Camiño de Monelos une o centro
do solo urbano de San Vicente cun ámbito de edificación residencial (SRAU‐5) previsto no
PXOM, polo que parece razoable para un desenvolvemento urbanístico responsable que dita
vía conte nun futuro coas correspondentes beirarrúas e o ancho de calzada suficiente para o
fin e destino que lle son propios.
En consecuencia, o trazado de novas aliñacións tendo en conta de xeito absolutamente estrito
o principio de equilibrio, provoca a aparición de novos problemas de eido técnico que
poderían ter graves consecuencias para o uso público da vía, tanto a nivel de tráfico rodado
como peonil, pola irregularidade manifesta do trazado da rúa.
Á vista do resultado da primeira variante, proponse unha segunda opción, que dá
cumprimento igualmente ó principio de equilibrio na maior parte do ámbito da vía, sen
menoscabar de xeito desproporcionado os dereitos dos propietarios lindeiros de ambas
marxes, pero tendo en conta o uso previsto para esta rúa no PXOM, así como a seguridade
necesaria para este tipo de vías.

Esta nova opción pasa por manter o equilibrio entre marxes na parte oeste do camiño, ata o
lugar onde se produce o cambio de ordenanza, no que o trazado das aliñacións percorre en
liña recta ata chegar ós edificios existentes.
Este trazado permite un cambio de dirección na vía moito menos brusco que a opción anterior,
polo que non provoca problemas de seguridade vial na previsible urbanización da vía, mentres
que se consigue manter esencialmente o principio de equilibrio esixido pola sentenza xudicial.
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Aínda se formula unha terceira opción, tendo en conta a situación na que queda o solo rústico
apto para urbanizar SRAU‐5, o cal, como xa se aclarou, por aplicación do disposto na LSG, pasa
a ter a consideración de solo rústico.
Esta alternativa pasa por centrar o vial, como non pode ser de outra maneira, para acatar o
ditado pola sentenza, pero reducindo o seu ancho a 8 m, un metro menor das previsións do
PXOM e dous metros máis que a previsión das NNSS ás que substituíu o PXOM.
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Esta opción, que prevé unha lixeira diminución do solo destinado a viais e un lixeiro aumento
da superficie edificable, permite o trazado máis regular que se pode levar a cabo, e dá estrito
cumprimento á sentenza ó prever a execución do vial, totalmente equidistante a ambos lados
do actual camiño.
En consecuencia, á vista das variacións reflectidas nas imaxes anteriores, e tendo en conta
todos os condicionantes, tanto os propios da situación concreta como os adquiridos pola
sentenza xudicial, considérase a terceira das opcións presentadas como a única viable, que
proporciona os parámetros mínimos de seguridade obrigados neste tipo de vías, e que
consegue cumprir coas determinacións establecidas polo TSXG no seu fallo.
1.4.3.‐ Análise das edificabilidades da Modificación Puntual.
A Modificación Puntual, con respecto ó PXOM vixente, vai producir unha redución do
perímetro do solo clasificado co o urbano. A diminución desta superficie ascende a 3.266 m2
brutos e 3.074 m2 netos.
A ordenanza de aplicación é a Zona 1ª: residencial en vivenda unifamiliar illada, cunha
edificabilidade máxima de 0,60 m2/m2.
En consecuencia, a redución do solo clasificado como urbano supón unha diminución da
edificabilidade do PXOM de 1.844 m2. Esta diminución do solo urbano non implicará aumento
de edificabilidades noutros tipos de solo, posto que ó solo rústico apto para urbanizar, no que
se clasifica este novo ámbito, aplícaselle o réxime do solo rústico da LSG.
Por outra banda, a redución do ancho das aliñacións de 9 a 8 m na rúa Camiño de Monelos
carrexa un aumento de edificabilidade. O viario da rúa redúcese en 100 m2 con respecto ó
PXOM vixente; isto fai que aumente a edificabilidade en tres zonas con diferentes ordenanzas
(zona 1ª: residencial unifamiliar illada, zona 2ª: residencial unifamiliar illada ou apegada, e
zona 3ª: residencial colectiva illada ou apegada).
O aumento de edificabilidade pola redución entre o ancho de aliñacións ascende a 95,4 m2. Así
mesmo, tendo en conta a diminución do ámbito do solo urbano, e o aumento da superficie das
parcelas edificables por diminución do ancho do camiño previsto, aínda se produce unha
diminución da edificabilidade global do PXOM de 1.748,60 m2.

1.5.‐ NATUREZA DO PROCEDEMENTO QUE SE PLANTEXA.
A lexislación urbanística vixente establece claramente os supostos de revisión e modificación
do planeamento, entendendo que a alteración das determinacións do PXOM estímase como
modificación do mesmo, aínda cando dita alteración implique trocos illados na clasificación ou
cualificación do solo.
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Tendo en conta o alcance e o contido da actuación que se formula, e que se delimita nos
apartados da presente memoria, estímase que debe ser considerada como unha Modificación
Puntual do PXOM da Baña, xa que non se adoptan novos criterios respecto á estrutura xeral e
orgánica do territorio, ou da clasificación do solo, nin se deron novas circunstancias que
incidan substancialmente na ordenación, supostos nos que habería que formular unha
revisión.

1.6.‐ CONTIDO DA MODIFICACIÓN.
1.6.1.‐ Textos do PXOM que se modifican.
A modificación que se formula supón a creación dun novo artigo na Normativa do PXOM, que
queda redactado do seguinte xeito:
Art. 1.4.4.bis. Condicións de urbanización na rúa Camiño de Monelos.
O proxecto de urbanización da rúa Camiño de Monelos deberá definir con precisión todos os
aspectos que permitan valorar o impacto da actuación sobre os elementos tradicionais
existentes.
De xeito particular, para os muros de pedra tradicionais existentes que deban ser trasladados
por quedaren en situación de fóra de ordenación, empregaranse técnicas e materiais
tradicionais, de xeito que o seu desprazamento e reconstrución non desvirtúe as súas
características orixinais.
Dito proxecto deberá ser sometido a informe e autorización da Dirección Xeral de Protección
do Patrimonio Cultural.
1.6.2.‐ Planos do PXOM que se modifican.
Modifícanse os seguintes planos do PXOM:
- Planos de información I‐15, I‐16 e I‐17 (escala 1/2.500), de xeito que quede reflectida a
nova delimitación do solo urbano.
- Planos de clasificación C‐00 (escala 1/20.000), C‐10 (escala 1/5.000), e C‐Z (1/20.000), de
xeito que queda reflectida a nova delimitación do solo urbano e do solo rústico apto para
urbanizar.
- Planos de cualificación C‐U (escala 1/2.000) e C‐U (escala 1/500), de xeito que quede
reflectida, tanto a nova delimitación do solo urbano, como o novo trazado das aliñacións da
rúa Camiño de Monelos.

11
ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.

Modificación puntual do PXOM na rúa Camiño de Monelos

CONCELLO DA BAÑA

1.7.‐ TRAMITACIÓN.
Xunto co documento de avance da Modificación Puntual, elaborouse o documento de
avaliación ambiental estratéxica, para a súa tramitación ante a Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
En cumprimento do artigo 60 da LSG, con data do 15 de febreiro de 2017 (DOG nº32),
publicouse a Resolución do 18 de xaneiro, pola que se formula o informe ambiental estratéxico
da Modificación Puntual do PXOM do Concello de Baña na rúa Camiño de Monelos, mediante a
que se decidiu non someter o expediente ao procedemento de avaliación ambiental
estratéxica ordinaria. Segundo a resolución, foron realizadas consultas ós seguintes
organismos:
- Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.
- Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.
- Instituto de Estudos do Territorio.
- Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica.
O presente documento de aprobación inicial debe considerar a totalidade das observacións
incluídas nos informes sectoriais emitidos.
Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Respecto do contido da
modificación, enténdense cumpridas as esixencias da Sentenza 838/2007, da Sección Segundo
da Sala do Contencioso‐administrativo do TSXG; non obstante, deberanse ter en conta as
seguintes cuestións:
o Detéctase unha contradición no ancho entre aliñacións fixado nos planos MP‐06 e MP‐07.
o Deberá incorporar o plano MP‐04 (plano C‐00 modificado, estrutura xeral e orgánica).
No presente documento quedan emendadas as observacións indicadas.
Instituto de Estudos do Territorio. Considérase que a modificación non producirá efectos
paisaxísticos significativos.
Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. As actuacións comprendidas
no dito proxecto non é previsible que teñan impacto nas actividades competencia desta
Dirección Xeral.
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. No punto 3 do informe, sobre medidas protectoras e
correctoras, indícase que, deberase realizar unha prospección que permita identificar os
elementos do patrimonio cultural non identificados no Inventario do patrimonio cultural de
Galicia, pero con valores merecedores de protección, con especial incidencia sobre o
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patrimonio etnolóxico. Os bens incluídos no catálogo non quedarán, en ningún caso, suxeitos
ao réxime de fóra de ordenación; por este motivo, as novas aliñacións definidas pola MP
deberíanse adaptar aos elementos do patrimonio cultural existentes, tanto os hórreos, como o
arboredo autóctono e os muros tradicionais existentes. Neste senso, engaden as seguintes
consideracións:
o No relativo ao hórreo que queda fóra da aliñación proposta, na Modificación contémplase o
seu recuamento. Unha vez estudadas as características do elemento a fin de asignarlle o
grao de protección que lle corresponda, lémbrase que os bens inmobles declarados de
interese cultural son inseparables do seu contorno, salvo que resulte imprescindible por
causa de caso fortuíto, forza maior, utilidade pública ou interese social e necesariamente
despois do informe favorable da consellería competente en materia de patrimonio cultural.
En todo caso, o seu desprazamento e reconstrución deberase realizar tras a redacción do
correspondente proxecto de intervención, respectando a súa configuración, técnicas e
materiais orixinais.
o A Modificación Puntual tamén prevé o recuamento dos muros de pedra tradicionais que
quedan fóra da aliñación proposta. Do mesmo xeito, deberá ir precedido da redacción dun
proxecto de intervención que detalle o procedemento e os traballos a levar a cabo que, en
todo caso, respectarán as técnicas e materiais tradicionais que garantan o mantemento das
súas características orixinais.
o Os dous carballos que tamén quedan fóra da aliñación, integraranse na nova urbanización.
o En todo caso, deberase redactar o proxecto de urbanización que defina con precisión todos
estes aspectos e permita valorar o impacto da actuación sobre os elementos do patrimonio
existentes. Este proxecto deberá ser sometido a informe e autorización da Dirección Xeral
de Protección de Patrimonio Cultural.
Ó respecto dó último punto, e como xa se indica no punto 1.6.1. do presente documento,
modifícanse os textos do PXOM, de xeito que se crea o artigo 1.4.4.bis, sobre condicións do
proxecto de urbanización da Rúa Camiño de Monelos, co texto que se indica no devandito
punto 1.6.1.
Co obxecto de dar cumprimento ó resto das consideracións do informe, realizouse a
prospección indicada, que deu os seguintes resultados:
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HÓRREOS.

HÓRREO 1

HÓRREO 2
HÓRREO 3
HÓRREO 4

HÓRREO 1. Como se pode comprobar na seguinte imaxe, este hórreo está construído
mediante estrutura de formigón e fábrica de ladrillo en varias posicións. Considérase que non
reúne valores etnográficos merecedores de protección para a súa inclusión no Catálogo do
PXOM.
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HÓRREO 2. Como se pode comprobar na seguinte imaxe, este hórreo tamén está construído
mediante estrutura (pes, penais, linteis e columnas) de formigón e doelas en fábrica de ladrillo.
Igualmente, considérase que non reúne valores etnográficos merecedores de protección
mediante a súa inclusión no Catálogo do PXOM.

HÓRREO 3. Este hórreo está executado totalmente en pedra (ó estilo Fisterra). Non obstante,
non se atoparon evidencias que podan confirmar a súa construción con anterioridade ó ano
1901, polo que, de acordo co artigo 92 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de
Galicia, considérase que non reúne as condicións necesarias para a súa inclusión no Catálogo
do PXOM.

HÓRREO 4. Á vista da seguinte imaxe, compróbase que este hórreo mantén certos elementos
da súa estrutura de pedra (soportes, penais e linteis), aínda que as doelas son de formigón. Do
mesmo xeito que no hórreo anterior, non se atoparon evidencias que podan confirmar a súa
15
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construción con anterioridade ó ano 1901, polo que, de acordo co artigo 92 da Lei 5/2016, do
4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, considérase que non reúne as condicións
necesarias para a súa inclusión no Catálogo do PXOM.

De acordo co novo trazado proposto, os hórreos 3 e 4 quedan dentro da aliñación, polo que
non resulta necesario o seu traslado.
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MUROS TRADICIONAIS.

MURO 1

MURO 2

MURO 1. Obsérvase que se trata dun pequeno resto de muro de pedra tradicional, que acada
unha altura máxima aproximada de 1,80m. O trazado da aliñación non permite o seu traslado,
debido á localización do acceso á finca, polo que se considera a súa derruba.
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MURO 2. Este muro ten unha altura aproximada de 0,60m en todo o seu longo. Por mor do
trazado proposto, queda en situación de fóra de aliñación, polo que procederase ó seu
traslado, xa que as súas dimensións e localización así o permiten.
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ARBOREDO.

THUJA OCCIDENTALIS
THUJA OCCIDENTALIS
BAMBUSOIDEAE
ORNAMENTAL
BAMBUSOIDEAE
ORNAMENTAL

Imaxes do peche vexetal de Thuja Occidentalis.
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Imaxes do peche vexetal de Bambusoideae ornamental.

5
1
3
2

6

7
8

4

1. Árbore caduca brotando (froiteira).

9

10

2. Thuja ornamental e arbusto descoñecido.
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3. Árbore caduca brotando (froiteira).

4. Árbore caduca brotando (froiteira).

5. Ilex aquifolium (acivro).

6. Yucca aloifolia.

7. Tres exemplares de ficus carica (figueiras).
21
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8. Posible carballo (folla caduca), thuja occidentalis e exemplar descoñecido (tamén de folla
caduca).

9. Dous exemplares de Robinia Pseudoacacia, cun ficus carica e unha thuja occidentalis entre
elas.
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10. Prunus laurocerasus.

10. Juniperus.

Os exemplares de arboredo que quedan fóra da aliñación (puntos 1, 7, 9 e 10) son arbustos
ornamentais ou froiteiras que poden ser facilmente transplantados, excepto as dúas Robinias,
debido ás súas dimensións; en calquera caso, carecen de valores que merezan a súa inclusión
no Catálogo do PXOM.
O resto das árbores indicadas quedan dentro da aliñación proposta, polo que non é necesario
o seu traslado.
Como conclusión do estudo realizado, compre realizar as seguintes conclusións, para dar
cumprimento ó informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural:
- Non existen os dous carballos que se indicaban no documento de avance e no documento
de avaliación estratéxica, senón que se trata de dous exemplares de Robinia Pseudoacacia.
Á vista do arboredo existente, non procede a súa especial protección ou a inclusión na
urbanización, por tratárense de exemplares de planta ornamental, e non de especies
autóctonas.
- Existen dous hórreos con estrutura de formigón e ladrillo (hórreos 1 e 2), un hórreo con
estrutura mixta de pedra e formigón (hórreo 4), e un hórreo totalmente de pedra. Non
obstante, en ningún caso se atoparon evidencias que podan confirmar a súa construción
con anterioridade ó ano 1901, polo que, de acordo co artigo 92 da Lei 5/2016, do 4 de

23
ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.

Modificación puntual do PXOM na rúa Camiño de Monelos

CONCELLO DA BAÑA

maio, do patrimonio cultural de Galicia, considérase que non reúnen as condicións
necesarias para a súa inclusión no Catálogo do PXOM.
- Un dos muros de pedra tradicionais deberá ser trasladado, de xeito que o seu
desprazamento e reconstrución non desvirtúen as súas características orixinais.
- As condicións que deberá cumprir o proxecto de urbanización da rúa quedarán
expresamente indicadas no PXOM.
Á vista de todo o anteriormente sinalado, e co obxecto de dar cumprimento ás determinacións
que se indican na devandita resolución, redáctase o presente documento para aprobación
inicial da Modificación Puntual.
Unha vez elaborado o presente documento, o Concello procederá a aprobación inicial da
Modificación Puntual, logo do informe dos servizos técnicos e xurídicos municipais sobre a súa
conformidade coa lexislación vixente, e someterase o expediente a información pública
durante un prazo de dous meses.

1.8.‐ CONTIDO DO DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN.
En cumprimento das determinacións da LSG, a presente Modificación Puntual está integrada
polos seguintes documentos:
Memoria.
Normativa.
Planos.
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2.‐ NORMATIVA E TRAMITACIÓN.

2.1.‐ DISPOSICIÓNS XERAIS.
2.1.1.‐ Marco legal.
A presente Modificación Puntual redáctase de conformidade coa Lei 2/2016, do 10 de febreiro,
do solo de Galicia (en diante, LSG), e co actual Plan Xeral de Ordenación Municipal da Baña.
2.1.2.‐ Ámbito de aplicación.
Constitúe o ámbito de aplicación da presente Modificación Puntual os terreos delimitados nos
planos de clasificación C‐00 (e: 1/20.000) e C‐10 (e: 1/5.000), e nos planos de cualificación C‐U
(e: 1/2.000) e C‐U (e: 1/500) deste documento.
2.1.3.‐ Contido.
En todos aqueles conceptos e determinacións non recollidos na Modificación Puntual, serán de
aplicación as disposicións xerais do Plan Xeral de Ordenación Municipal da Baña, e
complementariamente, as disposicións de carácter vinculante da LSG, ou da normativa que a
substitúa.
2.1.4.‐ Aplicación da normativa xeral.
A presente Modificación Puntual contén todas as precisións necesarias, tendo en conta o
obxecto da mesma, establecidas na vixente lexislación do solo.

A Baña, abril de 2017
Polo equipo redactor
Isidro López Yáñez

Arquitecto
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3.‐ PLANOS.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL.
- I‐01. Estado actual Saneamento fecais San Vicente (E: 1/2.500).
- I‐02. Estado actual Saneamento pluviais San Vicente (E: 1/2.500).
- I‐03. Estado actual Rede Abastecemento Auga San Vicente (E: 1/2.500).
- I‐04. Estado actual Estrutura Xeral e Orgánica do Territorio (E: 1/20.000).
- I‐05. Estado actual Clasificación do Solo e Sistema Xeral Viario (E: 1/5.000).
- I‐06. Estado actual Clasificación do Solo Urbano e Aliñacións en San Vicente (E: 1/2.000).
- I‐07. Estado actual Aliñacións na Rúa Camiño de Monelos (E: 1/500).
- I‐08. Estado actual Divisións das Áreas de S.Rústico Apto para Urbanizar(E: 1/20.000).
- I‐09. Estado (E: 1/250).
- MP‐02. Plano I‐15 modificado. Saneamento fecais. San Vicente (E:1/2.500).
- MP‐02. Plano I‐16 modificado. Saneamento pluviais. San Vicente (E:1/2.500).
- MP‐03. Plano I‐17 modificado. Rede de abastecemento de auga. San Vicente (E: 1/2.500).
- MP‐04. Plano C‐00 modificado. Estrutura xeral e orgánica do territorio (E: 1/20.000).
- MP‐05. Plano C‐10 modificado. Clasificación do solo e sistema xeral viario (E: 1/5.000).
- MP‐06. Plano C‐U modificado. Cualificación do solo urbano e aliñacións. San Vicente (E:
1/2.000).
- MP‐07. Plano C‐U modificado. Aliñacións na rúa Camiño de Monelos (E: 1/500).
- MP‐08. Plano C‐Z modificado. División das áreas de solo rústico apto para urbanizar (E:
1/20.000)
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ANEXO I. SENTENZAS.
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