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MODIFICACIÓN PUNTUAL PARA REDELIMITAR O SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN
FORESTAL
1.- INTRODUCIÓN
1.1.- Obxecto
O obxectivo do presente documento é a modificación puntual do PXOM de Mañón coa
finalidade de redelimitar e adaptar á Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, en
diante LSG, o solo rústico de protección forestal e de protección agropecuaria, cuxas
delimitacións están a dar problemas dende a aprobación definitiva en maio do 2016 do PXOM.
1.2.- Axentes
O promotor da presente modificación puntual é o Concello de Mañón.
O redactor da modificación puntual do PXOM é a empresa Estudio Técnico Gallego, S.A., e o
seu equipo de arquitectos e enxeñeiros.
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2.- ANTECEDENTES
2.1.- Concello de Mañón
O concello de Mañón atópase situado no nordés da provincia de A Coruña, na área xeográfica
de Ortegal, lindando cos concellos de Ortigueira e As Pontes de García Rodríguez, na provincia
de A Coruña, e Muras, Ourol e O Vicedo, na provincia de Lugo. Ten unha extensión de 82 Km²,
cunha lonxitude norte-sur de case 30 km por un ancho que non chega a superar os 3 km. Sobre
esta superficie aséntase unha poboación total de 1.363 habitantes segundo censo de 2018,
repartidos entre 149 entidades de poboación en 5 parroquias.
As súas tres principais entidades de poboación son O Barqueiro, Vila de Bares e Porto de Bares
con 518, 57 e 77 habitantes respectivamente. Estas sitúanse na costa. O resto dos núcleos son
de pequeno tamaño, e repártense uniformemente polo termo municipal. Por outro lado, esta
poboación, sobre todo nos núcleos mencionados, aumenta considerabelmente na época
estival.

Do seu relevo habería que destacar que se trata dun territorio moi accidentado con profundos
vales e zonas altas de montaña, no que se pode falar de tres zonas de características moi
diferenciadas, isto é, as costeiras, as ribeiras fluviais do río Sor e as zonas montañosas do
interior. Predomina a pena de tipo granítico coexistindo con esquistos e zonas de chairas
aluviais no leito do río Sor. Por outro lado e na cuestión hidrolóxica ademais deste río existen
dentro do termo municipal outros que aínda que de menor caudal poden causar problemas ás
poboacións circundantes en períodos de choivas.
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2.2.- Demografía
A evolución poboacional do concello de Mañón enmárcase dentro da tendencia regresiva que,
ao longo das últimas décadas, veu afectando á práctica totalidade dos municipios rurais
galegos. As causas deste progresivo despoboamento son sobradamente coñecidas: a
emigración dos xoves ás cidades, o consecuente envellecemento da poboación e, en definitiva,
a falta de renovación da mesma.
Ano 2000

1.923 hab.

Ano 2010

1.602 hab.

Ano 2018

1.363 hab.

En canto á distribución territorial desta, 1.363 persoas na actualidade, entre as cinco
parroquias que compoñen Mañón, destacan as 715 persoas que viven en Sta. María de Mogor.
O resto de habitantes distribúense de maneira mais ou menos homoxénea entre as outras
catro parroquias.
O baixo número de habitantes censados provoca que a súa densidade de poboación (19,60
hab./Km²) sexa unha das mais baixas da provincia da Coruña.
2.3.- Actividade económica
A maioría desta poboación traballa no sector servizos (49,19%), mentres que o sector
construción ten escasa relevancia. Hai que facer, sen embargo, unha diferenciación entre as
parroquias da costa (Bares e Mogor) e as do interior (Ribeiras do Sor, Mañón e Grañas), xa que
o medio físico é un enorme condicionante. Así, mentres na zona interior a economía se basea
no cultivo da terra en pequenas explotacións adicadas ao autoconsumo, a produción forestal e
pequenas explotacións gandeiras, na costa predominan as actividades ligadas ao mar (pesca e
marisqueo), en torno ás que xurdiu unha reducida actividade comercial e de servizos.
Cómpre dicir, que no concello de Mañón non se levaron a cabo procesos de concentración
parcelaria, polo que as pequenas e poucas explotacións existentes non teñen facilidades de
ampliación. Estando a capacidade produtiva do resto das zonas cultivadas moi minguada polo
fraccionamento excesivo da estrutura da propiedade.
0,1 a <5 Ha
5 a <10 Ha
10 a <20 Ha
20 a <50 Ha
>50 Ha
91
24
20
17
1
Número de explotacións agrarias segundo superficie agrícola usada

Total
157

Da táboa anterior, extráese que a maior parte das explotacións son as que contan con menor
superficie de terreo.
No referido a distribución das terras, destaca a superficie destinada a forestal, seguido das
terradas cultivadas e destinadas a prado.
Sup. Total

Forestal

8.221 Ha

6.106 Ha

Forestal
Pasteiro, pasteiro Cultivo
arborizado arbustivo e mato
prado
--1.541 Ha

e Outras
superficies
573 Ha
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Das parcelas adicadas a cultivos, destacan as destinadas a cultivos herbáceos fronte os frutais.
Cultivos herbáceos
30 Ha

Frutais
5 Ha

Olivar
0 Ha

Viñedo
0 Ha

Outras terras labradas
7 Ha

Cara ó norte do concello destacan as masas de eucaliptos e conífereas, xunto con pequenas
zonas adicadas a prados e cultivos, así como mato baixo na zona costeira. Cara o sur, esta
tendenza muda, facéndose máis representativas as áreas con mestura de especies arbóreas e
mato baixo, e en menor medida as áreas adicadas a cultivos e prados, así como pequenas
áreas de eucaliptos e coníferas. Esta situación móstrase a continuación:

Usos do solo. SIOSE 2011
Polo que, esta situación reflexa a realidade do concello de Mañón, un concello en continuo
envellecemento e con escasas trazas de aumentar a súa actividade gandeira, debido a xa
mencionada falta de terreos adecuados para elo, así como xente nova que recolla o relevo de
dita actividade.
É así, como o comezo do abandono das terras de cultivo empeza a dar paso á ampliación da
superficie forestada.
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2.4.- PXOM vixente
O concello de Mañón conta cun Plan xeral de ordenación municipal aprobado definitivamente
con data do 18 de maio do 2016 e publicación no BOP de 27 de xuño do 2016, ao abeiro da Lei
9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, en diante
LOUPMRG.
No referente á ordenación do solo rústico, segundo establece a LOUPMRG no seu artigo 15
constitúen o solo rústico os terreos que deban ser preservados dos procesos de
desenvolvemento urbanístico, indicando a continuación as causas desta protección. Na
práctica isto fixo que unha vez definido o solo urbano en base á malla e os servizos urbanos, os
núcleos rurais en base ó recoñecemento dos asentamentos e a súa tipoloxía e o solo
urbanizable como o non protexible con aptitudes para ser desenvolvido, o solo rústico
constitúa o resto do termo municipal.
Desta maneira, o PXOM de Mañón delimita unha superficie de 7,998,15 Ha de solo rústico, do
cal se clasifica en solo rústico de protección ordinaria, agropecuaria, forestal, de augas, de
infraestruturas, de patrimonio, paisaxístico e de espazos naturais, segundo a táboa que se
achega:
Clasificación do Solo rústico

Superficie

%

Solo urbano
Solo urbanizable delimitado
Solo urbanizable non delimitado
Solo de núcleo rural
Protección de augas
Protección agropecuaria
Protección forestal
Protección de infraestruturas
Protección de costas
Protección de espazos naturais
Protección paisaxística
Protección ordinaria
Protección de patrimonio

31,62
16,57
4,82
123,41
440,68
1.119,04
1.665,54
154,49
163,19
3.424,40
958,35
58,86
14,05

0,38
0,20
0,06
1,50
5,35
13,76
20,77
1,88
1,98
41,59
11,64
0,71
0,17

Como se pode extraer da táboa anterior, o solo rústico de protección forestal incide na
actualidade nun 20,77% da superficie do concello, mentres que o solo rústico de protección
agropecuaria o fai nun 13,76%. Entre ambos, supoñen un 34,53 % da totalidade de superficie.
Segundo a memoria do POXM como solo rústico de protección forestal delimitáronse as masas
forestais existentes no municipio e que non sexan aptas para incorporar o desenvolvemento
urbanístico, así como aquelas parcelas forestais pertencentes ás distintas comunidades de
montes (monte veciñal de Grañas, monte veciñal de Mañón e monte veciñal da Barcia).
Como solo rústico de protección agropecuaria, posto que non existen terreos sometidos a
procesos de concentración parcelaria, clasifícanse as zonas de cultivo situadas nas parroquias
de Graña, Mañón e Ribeiras.
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2.4.1-Problemática do PXOM en relación cos solos rústicos de protección agropecuaria e
forestal e a súa adaptación á LSG
O PXOM de Mañón empezouse a realizar, adaptado á LOUPMRG, arredor do ano 2003.
Co documento correspondente ao estudo de medio rural e modelo de asentamento
poboacional era necesario aportar fotografías aéreas dos núcleos rurais delimitados.
No ano 2003, o único organismo que dispuña de fotografías aéreas era o SITGA da SA para o
Desenvolvemento Comarcal, ao cal foron solicitadas.
As fotografías aportadas por SITGA en xaneiro do 2004 pertencían ao voo de outubro de 1999.
Estas fotografías serviron de base para a clasificación do solo rústico de protección agrícola e
forestal.
Esta clasificación, o solo rústico de protección forestal e de protección agropecuaria, solo foi
revisada en base a unhas poucas alegacións que presentaron algúns dos propietarios.
O PXOM aprobouse definitivamente en maio do 2016, resultando que moitos dos terreos que
este clasifica como solo rústico de protección agrícola foron plantadas con especies forestais
nos períodos entre 1999 (data do voo co que se traballou) e maio do 2016 (data de aprobación
definitiva do PXOM).
A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, no seu artigo 2, concepto de monte o
terreo forestal, define cun concepto bastante amplo o que é monte.
1. Para os efectos desta lei, enténdese por monte ou terreo forestal todo terreo en que
vexetan especies forestais arbóreas, arbustivas, de matogueira ou herbáceas, sexa
espontaneamente ou que procedan de sementeira ou plantación, que cumpran ou
poidan cumprir funcións ambientais, protectoras, produtoras, culturais, paisaxísticas,
sociais ou recreativas.
Teñen tamén a consideración de monte ou terreo forestal:
a) Os terreos ermos, os rochedos e os areais.
b) As construcións e as infraestruturas destinadas a servizo do monte en que se
localizan, así como os equipamentos e as infraestruturas de uso sociorrecreativo.
c) Os terreos de antigo uso agrícola e con polo menos dez anos continuados de
abandono, sempre que adquirisen sinais inequívocos do seu carácter forestal, cando
formen parte de superficies continuas 22 | Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de
Galicia de polo menos 5 hectáreas, agás que se trate de terreos que estean incluídos
con ese fin nun banco de terras ou instrumento semellante.
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d) Todo terreo que, sen reunir as características descritas anteriormente, se adscriba
coa finalidade de ser repoboado ou transformado á actividade forestal, de
conformidade coa normativa aplicable.
e) Os enclaves forestais en terreos agrícolas coa superficie mínima de 5 hectáreas, a
non ser que se compoñan os ditos enclaves de masas de especies forestais de frondosas
do anexo 1 cunha idade media de polo menos dez anos, diminuíndose, para estes
casos, a dita superficie mínima ata 1 hectárea.
2. Non teñen a consideración de monte ou terreo forestal:
a) O solo urbano e o solo de núcleo rural.
b) O solo urbanizable delimitado, coas excepcións sinaladas na disposición transitoria
quinta.
c) Os terreos de dominio público, agás os que integran o dominio público forestal.
d) Os terreos rústicos de protección ordinaria destinados a cultivo agrícola.
e) Os terreos rústicos de especial protección agropecuaria, sen prexuízo do establecido
no artigo 61 desta lei.
3. En solos rústicos de especial protección, os aproveitamentos forestais rexeranse polo
disposto nesta lei en todo aquilo en que non se lles aplique a súa normativa específica.
Ao respecto do PXOM de Mañón, no punto 2 do artigo mencionado, indícase que non ten
consideración de monte ou terreo forestal, o solo urbano e de núcleo rural, o solo urbanizable
delimitado, os terreos de protección ordinaria destinados a cultivos agrícolas e os terreos de
protección agropecuaria.
O artigo 61 da citada Lei regula os cambios de usos agrícola a forestal:
Soamente os terreos rústicos de uso agrícola en estado de manifesto abandono e que
estean adscritos a un banco de terras agrarias ou instrumento semellante, por un
período de polo menos dous anos, se poderán forestal, logo de comunicarllo á
Administración forestal, cando cumpran algún dos seguintes supostos: a) Que
estremen con terreos forestais, cando se utilicen frondosas caducifolias. b) Que
constitúan enclaves de ata 5 hectáreas en superficie arborada, utilizando frondosas
caducifolias.
Esta disposición tradúcese na práctica, no concello de Mañón, en que os terreos forestados
clasificados como solo rústico de protección agropecuaria polo PXOM e que foron forestados
entre 1999 e 2016, non se poidan replantar unha vez realizada a tala do existente.
Esta problemática leva á necesidade de acometer unha modificación puntual do PXOM para
adecuar a clasificación do solo rústico de protección agropecuaria e forestal á realidade das
plantacións existentes. Dita modificación, débese adaptar á Lei 2/2016, do solo de Galicia.
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No artigo 34 da LSG, defínense os diferentes tipos de solo rústico, en concreto, para os motivo
de modificación:
a) Solo rústico de protección agropecuaria, constituído polos terreos que foran obxecto
de concentración parcelaria con resolución firme e os terreos de ata produtividade que
sexan delimitados no catálogo oficial correspondente polo órgano que ostente a
competencia sectorial en materia agrícola ou gandeira.
b) Solo rústico de protección forestal, constituído polos montes veciñais en man común,
e os terreos de alta produtividade forestal que sexan delimitados no catálogo oficial
correspondente polo órgano que ostente a competencia sectorial en materia forestal.
Con respecto ao solo agrícola, a día de hoxe en Mañón, non existen solos sometidos a
concentración parcelaria nin catálogos que recollan zonas de alta produtividade.
Con respecto ao solo forestal existen tres montes en man común, pero tampouco existen
catálogos que recollan zonas de alta produtividade.
Estas dúas cuestións dan como consecuencia que ó realizar á modificación puntual, por
aplicación da LSG, a maior parte do terreo que actualmente se clasifique como solo rústico de
protección forestal e agropecuaria, pase a clasificarse como solo rústico de protección
ordinaria.
Non en tanto, no artigo 34.3 da LSG indícase o seguinte:
3. Os concellos que durante a elaboración do seu planeamento e como consecuencia do
estudo detallado observen ámbitos que, pese a non contar coa protección sectorial,
conteñan valores merecedores de especial protección poderán outorgarlles tal
categorización, previa xustificación adecuada e conformidade expresa da
administración que ostente a competencia sectorial.
Polo que, procede levar a cabo a presente modificación puntual, que ordene o solo rústico e
redelimite e adapte o solo rústico de protección agropecuaria e forestal a realidade existente.
Dita modificación deberá contar co informe de Medio Rural, no departamento de montes e
agricultura.
2.5.- Reflexo da problemática do concello de Mañón
A continuación, móstranse algúns dos exemplos claros da situación que está a vivir o concello
de Mañón no referido a problemática do solo rústico de protección forestal, mencionada na
presente memoria.
Para elo, superponse sobre unha foto aérea recente (PNOA 2017) as diferentes clasificacións
do solo, a excepción do solo rústico de protección agropecuaria, permitíndonos comparar a
superficie forestada real coa clasificada no PXOM fronte a clasificada como solo rústico de
protección agropecuaria.
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Fincas forestadas
a >50 m do núcleo
clasificada como
SRP Agropecuaria

Entorna dos núcleos Trala Pena, A Silgada, O Cadaval e Chao

Son numerosas as fincas que se atopan a día de hoxe forestadas e que coa clasificación do
PXOM vixente se atopan clasificadas como solo rústico de protección agropecuaria. Este é o
caso da entorna dos núcleos rurais de A Silgada, O Cadaval, Trala Pena, Chao…, os cales contan
con fincas forestadas situadas fóra dos 50 m de xestión de biomasa e clasificadas como solo
rústico de protección agropecuaria.
De igual maneira acontece na entorna do núcleo da Aguieira e da Igrexa, no cal se atopan
grandes superficies forestais e clasificadas como solo rústico de protección agropecuaria.

Entorna dos núcleos Trala Pena, A Silgada, O Cadaval e Chao

11
ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.

Modificación Puntual nº1 do PXOM de Mañón, solo rústico de protección forestal

Concello de Mañón

Fincas forestadas
a >50 m do núcleo
clasificada como
SRP Agropecuaria

Fincas forestadas
a >50 m do núcleo
clasificada como
SRPA e SRPAU

Entorna dos núcleos San Martiño de Arriba, Os Castros, O Couce, San Martiño de Abaixo

Fincas forestadas
a >50 m do núcleo
clasificada como
SRP Paixaxística

Fincas forestadas
a >50 m do núcleo
clasificada como
SRPA

Entorna dos núcleos Fuxín Grande e Fuxín Pequeno

Como se pode comprobar nas anteriores imaxes, son numerosas as fincas forestadas que se
atopan clasificadas a día de hoxe como solo rústico de protección agropecuaria, clasificación
incompatible co uso que se lle está a dar a finca. Esta situación, acontece en maior medida nas
contornas dos núcleos rurais, onde predomina o solo rústico de protección agropecuaria, máis
cómpre dicir, que en gran medida, estas superficies forestadas atópanse a máis de 50 m da
delimitación dos núcleos.
Existen outras grandes superficies, clasificadas como solo rústico de protección paisaxística,
natural ou de augas, e que tamén se atopan forestadas.
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Como se pode deducir, a problemática principal reside no solo rústico de protección
agropecuaria e que se atopa forestado, pois a clasificación é incompatible co uso que se lle
está a dar nestes momento. Esta situación dáse principalmente na entorna próxima os núcleos
rurais, polo que compre a redelimitación do solo rústico forestal en detrimento do solo rústico
de protección agropecuaria.
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MEMORIA XUSTIFICATIVA
6.- CRITERIOS E OBXECTIVOS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL
Polo mencionado anteriormente, plantéxase a necesidade dunha Modificación Puntual do Plan
Xeral de Ordenación Municipal de Mañón para a redelimitación do solo clasificado como solo
rústico de protección forestal, atendendo as seguintes motivacións:
-

Por un lado, unha motivación de natureza social, co obxectivo prioritario de atender as
necesidades actuais da poboación do concello, en canto a posibilitar a replantación
dos terreos que, en datas de elaboración do PXOM, xa estaban forestados, e que na
actualidade, coa aplicación do PXOM, o cal os clasifica como solo agrícola, non é viable

-

Adaptación á realidade e necesidades actuais do concello de Mañón. Cun claro
descenso de poboación e baixo número de explotacións gandeiras, e sen procesos de
concentración parcelaria, a tendencia ao abandono e diminución destas actividades é
evidente. Sumada ao incremento paulatino de extensión de superficie forestada,
dende os anos previos á elaboración do PXOM ata os nosos días, faise unha
oportunidade, máis que unha necesidade a modificación puntual.

-

Por outro lado, unha motivación de natureza funcional, co obxecto de clasificar o solo
rústico de protección forestal, de cara a posibilitar o control das explotacións por parte
da Consellería de Medio Rural .

A presente Modificación Puntual modifica a superficie clasificada como solo rústico de
protección forestal e en consecuencia do solo rústico de protección agropecuaria.
Polo que, o obxecto da Modificación Puntual é a actualización do plano de clasificación do solo
de Mañón.
A disposición transitoria primeira da LSG indica que, no solo rústico dos plans xerais adaptados
á Lei 9/2002, serán de aplicación as disposicións recollidas na mencionada LSG pero mantendo
a vixencia das categorías do solo aprobadas.
A clasificación vixente non se adapta á realidade física actual do solo rústico nin á tendencia
produtiva que se lle supón ó concello para o futuro, sendo necesaria a súa modificación.
De acordo co artigo 83.4 da LSG, a modificación puntual é a adecuada para a modificación da
delimitación do solo rústico de protección forestal. Esta estará suxeita as disposicións para a
súa tramitación e aprobación, indicadas no artigo 83.5 da LSG.
7.- INTERESE PÚBLICO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL
O interese público da redacción e aprobación da presente Modificación Puntual radica na
posibilidade de replantar naqueles terreos clasificados como solo rústico de protección
agropecuaria e que en datas de elaboración do PXOM estaban plantados.
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A situación que está a vivir o concello de Mañón, xa expresada na presente memoria, fai que
este tome iniciativas cara a súa potenciación, incentivando aquelas actividades presentes no
municipio e as cales, contan con posibilidades de crecemento.
No referido á actividade agropecuaria, dadas as características do territorio, cun parcelario
fragmentado e de pequenas dimensións dada a ausencia de concentración parcelaria, e ó
baixo número de explotacións, fai que a día de hoxe, non se contemple como un potencial do
municipio.
A esta situación súmaselle o continuo descenso da poboación, o que agranda máis a situación
de abandono das terras, polo que a forestación de gran parte do territorio convértese nunha
oportunidade á vez que nunha potencia.
Xa en datas de elaboración do PXOM se estaba a levar a cabo plantacións en terreos que
posteriormente quedaron clasificados como solo rústico de protección agrícola e como
consecuencia do cal, a día de hoxe non se poden reforestar. Minguando desta maneira, a
posibilidade de crecemento da potencia existente a día de hoxe no municipio.
Polo anterior, considérase de interese público a presente modificación puntual por posibilitar a
impulsión da actividade forestal.
8.- XUSTIFICACIÓN DA NOVA DELIMITACIÓN
A redelimitación do solo rústico de protección forestal ten como finalidade, a xa mencionada,
adaptación a realidade coa consecuente potenciación da explotación forestal. Esta realízase en
base aos seguintes criterios:
-

Inclusión de todas aquelas fincas que, en datas de elaboración do PXOM, estaban
forestadas, e que están a dar problemas na actualidades para a súa reforestación, por
estar clasificadas como solo rústico de protección agropecuaria.

-

Delimitación de dito solo respectando en todo momento unha franxa de 50 m arredor
dos núcleos rurais, urbanos e solo urbanizable delimitado.

-

Superposición coas restantes clases de solo rústico, cando un terreo polas súas
características poida concorrer en varias categorías do solo rústico e sexan
compatibles. Neste punto, compre mencionar que o incremento de solo clasificado
como solo rústico de protección forestal levará consigo unha diminución considerable
de solo rústico de protección agropecuaria.

Desta maneira, clasifícase como solo rústico de protección forestal unha superficie de
6.580,86ha, o que supón o 80% da superficie total do concello. Cómpre matizar, que dito solo
conta con superposición sobre o solo de protección de espazos naturais, solo rústico de
protección de infraestruturas, solo rústico de protección de patrimonio e solo rústico de
protección paisaxística.
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7.- CUANTIFICACIÓN DAS MAGNITUDES QUE SE MODIFICAN
Como se mencionou no epígrafe anterior, a redelimitación do solo clasificado como solo
rústico de protección forestal conta cunha superficie de 6.580,86 Ha, o que supón unha
diminución do solo rústico de protección agrícola do 20%.

Vixente
Proposto

Forestal (Ha)
1.665,54
6.580,86

Agrícola (Ha)
1.119,04
991,26

9.- RELACIÓN DA MODIFICIÓN PUNTUAL COA LEXISLACIÓN SECTORIAL E URBANÍSTICA
9.1.- Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Mañón
O concello de Mañón conta cun Plan xeral de ordenación municipal aprobado definitivamente
con data do 18 de maio do 2016 e publicación no BOP de 27 de xuño do 2016, ao abeiro da Lei
9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, en diante
LOUPMRG.
No referente á ordenación do solo rústico, segundo establece a LOUPMRG no seu artigo 15
constitúen o solo rústico os terreos que deban ser preservados dos procesos de
desenvolvemento urbanístico, indicando a continuación as causas desta protección. Na
práctica isto fixo que unha vez definido o solo urbano en base á malla e os servizos urbanos, os
núcleos rurais en base ó recoñecemento dos asentamentos e a súa tipoloxía e o solo
urbanizable como o non protexible con aptitudes para ser desenvolvido, o solo rústico
constitúa o resto do termo municipal.
A modificación puntual é plenamente compatible coas determinacións do PXOM vixente.
Non se modifican outras clasificación de solo rústico que non sexan as de protección forestal e
agropecuaria (por ser contraditorias entre si). Coas restantes clasificacións de solo o solo
rústico de protección forestal non fai que superpoñerse.
En canto as afeccións, a superficie de solo que se pretende redelimitar e clasificar como
SRPFO, inclúe algún río ou corrente de auga, sobre o cal, esta clasificación se superpón (SRPFOSRPAU).
A súa vez, en canto os espazos naturais protexidos e elementos naturais de interese, a
superficie de solo que se pretende clasificar inclúe espazos naturais protexidos, os cales están
clasificados como solo rústico de protección de espazos naturais e sobre o cal, se superpón o
solo rústico forestal ( SRPFO-SRPEN).
No referido os elementos con protección patrimonial, son numerosos os existentes na
delimitación proposta do SRPFO, non en tanto, estes non se verán afectados.
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9.2.- Directrices de Ordenación do Territorio (DOT)
No referido a este epígrafe, cómpre dicir que o concello de Mañón se atopa nun área de
importantes nodos para o equilibrio do territorio, como é Ortigueira, Viveiro (Cabeceira do
Sistema urbano intermedio).
As determinacións das DOT establecen para estes, estratexias para o seu fortalecemento. Estas
baséanse en accións destinadas as melloras das infraestruturas de comunicación e
telecomunicación, así como a mellora dos equipamentos e dotacións, elevando os niveis de
servicio co fin de proporcionar unha oferta de calidade, adecuada ás necesidades da
poboación.

A súa vez, o concello de Mañón caracterízase por unha marcada contorna rural, para o cal, as
DOT establecen como obxectivo principal o desenvolvemento das actividades produtivas no
medio rural, fomentando a competitividade das actividades agrícolas, gandeiras e forestais.
Polo que, a modificación puntual é plenamente compatible coas determinacións das DOT.
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9.3.- Plan de Ordenación do Litoral (POL)
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O norte do concello de Mañón atópase incluído dentro da área de xestión do POL, atopándose
a súa franxa nordeste, dende Punta Estaca de Bares a Praia de Esteiro, e noroeste, dende
Punta Estaca de Bares a Porto do Barqueiro, con protección costeira; e mellora ambiental e
paisaxística nas áreas interiores a estas. A súa vez, a banda noroeste conta con protección de
rede de espazos naturais.
Polo que, a modificación puntual é plenamente compatible coa normativa do POL, posto que
non supón actuacións prohibidas nestas áreas, como son os desenvolvementos urbanísticos.
10.- 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 leve consigo trocos illados na clasificación
ou cualificación do solo (artigo 83 da LSG).
O procedemento do modificación dos instrumentos de planeamento urbanístico queda
definido no artigo 83 da LSG, e no artigo 200 do RLSG, sobre modificación dos instrumentos de
planeamento urbanístico, nos que se indica o seguinte:
1. Calquera modificación do planeamento urbanístico deberá fundamentarse en razóns de
interese público debidamente xustificadas.
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.
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.
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.
5. A revisión do planeamento e as modificacións de calquera dos seus elementos
suxeitaranse ás mesmas disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación.
Tendo en conta o alcance e o contido da actuación que se plantexa, que se delimita nos
apartados da presente memoria, estímase que debe ser considerada como unha Modificación
Puntual do vixente PXOM do Concello da Mañón, xa que supón unha modificación de interese
público, aínda que esta afecta a cambios na clasificación.
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11.- CONTIDO DA MODIFICACIÓN QUE SE PLANTEXA
11.1.-Textos do PXOM que se modifican
A modificación que se plantexa na presente Modificación Puntual, non supón ningunha
variación dos textos que conforman o PXOM.
11.2.- Planos do PXOM que se modifican
Modifícanse o plano de clasificación xeral do solo e sistema viario CX-1 e CX-2 (escala
1/10.000) do PXOM vixente de Mañón.
11.3.-Tramitación
A tramitación da Modificación Puntual Nº1 do PXOM de Mañón levarase a cabo de acordo co
seguinte procedemento:
O documento de modificación puntual será sometido á decisión do órgano ambiental
competente sobre a procedencia de sometelo ó procedemento de avaliación ambiental
estratéxica simplificada.
Logo deste trámite será redactado o documento para aprobación inicial e exposición ó público.
11.4.-Contido do documento de modificación
En cumprimento das determinacións da LSG, e do artigo 200 do Decreto 143/2016, do 22 de
setembro, polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia, este proxecto
de Modificación Puntual está integrado polos seguintes documentos:
-

Memoria

-

Planos
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NORMATIVA
12.- DISPOSICIÓNS XERAIS
12.1.- Marco legal
A presente Modificación Puntual redáctase de conformidade coa Lei 2/2016, do solo de
Galicia, e co actual Plan Xeral de Ordenación Municipal de Mañón.
12.2.- Ámbito de aplicación
Constitúen o ámbito de aplicación da presente Modificación Puntual os planos de clasificación
CX-1 e CX-2 deste documento.
12.3.- Contido
En todos aqueles conceptos e determinacións non recollidos na Modificación Puntual, serán de
aplicación as disposicións xerais do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Mañón, e
complementariamente, as disposicións de carácter vinculante da Lei 2/2016, do Solo de
Galicia.
12.4.- 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.
12.5.- Normativa
Como xa se mencionou o longo da presente memoria, a modificación puntual non leva
aparellada ningunha modificación na normativa establecida polo Plan Xeral de Ordenación
Municipal do Concello de Mañón, aprobado definitivamente con data do 18 de maio do 2016.
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PLANOS

A presente modificación puntual contén os seguintes planos:
Nº

TÍTULO

ESCALA

MP-01a

CLASIFICACIÓN XERAL DO SOLO E SISTEMA XERAIS (Estado Modificado)

1/10.000

MP-01b

CLASIFICACIÓN XERAL DO SOLO E SISTEMA XERAIS (Estado Modificado)

1/10.000

Mañón, xullo de 2019
Polo equipo redactor
Isidro López Yáñez

Arquitecto
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PLANOS
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